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คานา
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 1–6 ชุ ดนี้ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่จดั ทาขึ้นเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยยึดแนวทางในการออกแบบจัดการเรี ยนรู้ แบบ (Backward Design) ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง (child-centered) ตามหลักการที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมและกระบวนการเรี ยนรู ้ สามารถสร้ างองค์ความรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง ทั้งเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
บทบาทของครู ผสู ้ อนมีหน้าที่เอื้ออานวยความสะดวกให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสาเร็ จ โดยสร้างสถานการณ์การ
เรี ยนรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่น ๆ ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปความรู ้
ด้วยตนเอง ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม
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
ดาเนินการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิ ต สาระที่ 4 พีชคณิ ต สาระที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ความน่าจะเป็ น สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ภายในเล่มได้นาเสนอแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เป็ นรายชัว่ โมงตามหน่ วยการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผูส้ อนนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
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 ้ของผูเ้ รี ยนได้ทนั ที
คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ นาเสนอเนื้อหาแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้อธิ บายองค์ประกอบของคู่มือครู แผนการจัดการ
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) แนวคิดผังการออกแบบการเรี 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 ซึ่ งแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้แต่ละแผน มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู ประกอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ มสาหรับ
ครู

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ชุ ดนี้ ได้เสนอตัวอย่างเทคนิ คและวิธีการสอนอย่าง
หลากหลาย หวัง ว่ า จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของผูเ้ รี ยนต่อไป

คณะผู้จัดทา






















สารบัญ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ .................................................................... .
 1. แนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ...................................................................
 2. การออกแบบการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD) .....................
 3. เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน–การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ .........................................................................
 4. ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั ชั้นปี .................................
 5. โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่ โมงในการจัดการเรี ยนรู ้ .....................................

1
2
6
17
20
21

ตอนที่ 2 คาชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ..................................................... ... .
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
 ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน
 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 หลักเลข ค่าประจาหลัก และการเขียนในรู ปกระจาย
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 การเรี ยงลาดับจานวน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 การประมาณค่าใกล้เคียงเป็ นจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย
เต็มพัน ... เต็มล้าน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 การบวกและการลบ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 การคูณและการหาร
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 การบวก ลบ คูณ หารระคน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 10 การแก้ปัญหาแบบรู ปและความสัมพันธ์

. 24
25
26
27
32
38
44
49
55
60
67
72
77
82

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 สมการและการแก้ สมการ
 ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน
 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 11 สมการ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 12 การพิจารณาสมการ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 13 การหาคาตอบของสมการ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 14 การแก้สมการ
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15 โจทย์ปัญหา
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ตัวประกอบของจานวนนับ
 ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน
 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 16 ตัวประกอบ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 17 จานวนเฉพาะ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 18 การแยกตัวประกอบ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 19 ตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 20 ตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 21 โจทย์ปัญหา
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เส้ นขนาน
 ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน
 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 22 เส้นขนานและมุมแย้ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 23 เส้นขนานและมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 24 การพิจารณาเส้นขนาน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 25 วิธีการสร้างเส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน
 ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน
 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 26 เศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันและการเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 27 การเรี ยงลาดับเศษส่ วน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 28 การบวกและการลบเศษส่ วน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 29 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 30 การคูณและการหารเศษส่ วน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 31 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 32 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 33 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
 ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน
 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 34 การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 35 ค่าประจาหลักของทศนิยม
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
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การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
การเปรี ยบเทียบ และการเรี ยงลาดับทศนิยม
ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
การประมาณค่าทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธ์
เป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 44 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การหารทศนิยม
 ผังมโนทัศน์เป้ าหมายการเรี ยนรู ้และขอบข่ายภาระงาน
 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 45 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 46 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 47 โจทย์ปัญหาการหารทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่ง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 48 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
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ตอนที่ 1
แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 2

1. แนวทางการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
1.1 องค์ ประกอบของคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้
คู่ มื อ ครู แผนการจัด การเรี ยนรู ้ คณิ ต ศาสตร์ เล่ ม นี้ จัด ท าขึ้ นเพื่ อ เป็ นแนวทางให้ ค รูผู ้ส อนใช้
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งการแบ่งหน่วยการเรี ยนรู ้สาหรับจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ราย
ชัว่ โมงในคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เล่มนี้ แบ่งเนื้ อหาเป็ น 7 หน่ วย สามารถใช้ควบคู่กบั สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ต ศาสตร์ สมบู ร ณ์ แ บบ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และหนัง สื อ เรี ย น รายวิ ช าพื้ น ฐาน คณิ ต ศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ประกอบด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 สมการและการแก้สมการ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ตัวประกอบของจานวนนับ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เส้นขนาน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 การหารทศนิยม
คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ เล่ มนีน้ าเสนอเนือ้ หาแบ่ งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทางการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
เป็ นส่ วนที่นาเสนอภาพกว้าง ๆ ของคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั เล่มประกอบด้วย
1) แนวทางการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2) การออกแบบการเรี ยนรู ้แบบ Backward Design (BwD)
3) เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน–การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
4) ตารางวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชี้วดั ชั้นปี
5) โครงสร้างการแบ่งเวลารายชัว่ โมงในการจัดการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง
เป็ นส่ วนที่นาเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายหน่ วยการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
อย่า งละเอี ย ดตามเนื้ อ หาในแต่ ละหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ซึ่ งแผนการจัด การเรี ย นรู ้ แ ต่ ล ะแผนมี อ งค์ประกอบ
ครบถ้วนตามแนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
ในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้จะแบ่งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ออกเป็ นรายชัว่ โมง ซึ่ งมีจานวนมากน้อยไม่
เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั ความยาวของเนื้อหาสาระ และในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้จะระบุ
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1. ผัง มโนทัศน์ แสดงขอบข่า ยเนื้ อ หาการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ครอบคลุ มความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และภาระงาน/ชิ้นงาน
2. กรอบแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ แบบ BwD (Template Backward Design) เป็ นกรอบแนวคิด
ในการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้
ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จะระบุวา่ ในหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีแบ่งเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้กี่แผน
และแต่ละแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมกี่ชวั่ โมง
3. แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายชั่ วโมง เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามกรอบแนวคิดการออกแบบการ
เรี ยนรู ้แบบ BwD ประกอบด้วย
3.1 ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยลาดับที่ของแผน ชื่อแผน และเวลาเรี ยน เช่น แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 หลักเลข ค่าประจาหลัก และการเขียนในรู ปกระจาย เวลา 2 ชัว่ โมง
3.2 สาระสาคัญ เป็ นความคิดรวบยอดของเนื้ อหาที่นามาจัดการเรี ยนรู ้ ในแต่ละแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้
3.3 ตัวชี้วัดชั้ นปี เป็ นตัวชี้ วดั ที่ ใช้ตรวจสอบผูเ้ รี ยนหลังจากเรี ยนจบเนื้ อหาที่นาเสนอในแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร
3.4 จุดประสงค์ การเรียนรู้ เป็ นส่ วนที่บอกจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นแก่นกั เรี ยนภายหลังจาก
การเรี ยนจบในแต่ละแผน ทั้งในด้านความรู ้ (K) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม (A) ด้านทักษะ/
กระบวนการ (P) ซึ่งสอดคล้องสัมพันธ์กบั ตัวชี้วดั ชั้นปี และเนื้อหาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
3.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผลการจัดการเรี ยนรู ้ว่าหลังจากจัดการ
เรี ยนรู ้ ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แล้ว ผูเ้ รี ยนมี พฒั นาการ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามเป้ าหมายที่
คาดหวังไว้หรื อ ไม่ และมี สิ่งที่ จะต้อ งได้รับการพัฒ นาปรั บปรุ งส่ งเสริ ม ในด้า นใดบ้าง ดังนั้น ในแต่ ล ะ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้จึงได้ออกแบบวิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ ของ
ผูเ้ รี ยนไว้อย่างหลากหลาย เช่ น การทาแบบทดสอบ การตอบคาถามสั้น ๆ การตรวจผลงาน การสังเกต
พฤติกรรมทั้งที่เป็ นรายบุคคลและกลุ่ม เป็ นต้น โดยเน้นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวชี้วดั และ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
วิธีการและเครื่ องมือในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เหล่านี้ผสู ้ อนสามารถนาไปใช้ประเมินผูเ้ รี ยน
ได้ ทั้งในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้และการทากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการนาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.6 สาระการเรี ยนรู้ เป็ นหัวข้อย่อยที่นามาจัดการเรี ยนรู ้ ในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
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3.7 แนวทางบูรณาการ เป็ นการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้ของ
แต่ละแผนให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั สาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุ ขศึกษา
และพลศึ กษา ศิ ลปะ การงานอาชี พและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรี ยนได้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างกว้างขวางและสร้างองค์ความรู ้ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน
3.8 กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เป็นการเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เนื้ อหาในแต่ละ
เรื่ อง โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ผสู ้ อนนาไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 นาเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 3 ฝึกฝนผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 4 นาไปใช้
ขั้นที่ 5 สรุ ป
3.9 กิจกรรมเสนอแนะเพิม่ เติมสาหรับกลุ่มที่สนใจเป็ นพิเศษ เป็นกิจกรรมเสนอแนะสาหรับให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒ
ั นาเพิ่มเติ มในด้านต่าง ๆ นอกเหนื อจากที่ ได้จดั การเรี ยนรู ้ มาแล้วในชั่วโมงเรี ยน กิ จกรรม
เสนอแนะมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมสาหรับผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษและต้องการศึกษาค้นคว้าในเนื้อหานั้น ๆ
ให้ลึกซึ้งกว้างขวางยิง่ ขึ้น และกิจกรรมสาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่เข้าใจเนื้อหาหรื อยังไม่เกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมาย ซึ่ ง
มีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนซ้ าหรื อซ่อมเสริ ม
3.10 สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ เป็ นรายชื่อสื่ อการเรี ยนรู ้ทุกประเภทที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่งมีท้ งั สื่ อ
ธรรมชาติ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ เทคโนโลยี และสื่ อ บุ ค คล เช่ น หนัง สื อ เอกสารความรู ้ รู ป ภาพ เครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต วีดิทศั น์ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น
3.11 บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นส่ วนที่ ให้ผูส้ อนบันทึ กผลการจัดการเรี ยนรู ้ ว่าประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่ มีปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรเกิ ดขึ้นบ้าง ได้แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคนั้นอย่างไร และ
ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดการเรี ยนรู ้ครั้งต่อไป
ตอนที่ 3 เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู
ประกอบด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ และความรู ้เสริ มสาหรับครู ได้บนั ทึกลงในซี ดี (CD) โดยมิได้
พิมพ์ไว้ในเล่มคู่มือครู เพื่อความสะดวกของครู ในการนาไปใช้ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วย
1) แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลผูเ้ รี ยนก่อน
การจัดการเรี ยนรู ้และหลังการจัดการเรี ยนรู ้
2) แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบเพื่อใช้วดั และประเมินผลผูเ้ รี ยนหลังจากเรี ยนจบในแต่หน่วย
การเรี ยนรู ้ 3 ด้าน ได้แก่
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(1) ด้านความรู ้ มีแบบทดสอบทั้งที่เป็ นแบบปรนัยและอัตนัย
(2) ด้านทักษะ/กระบวนการ เป็ นตารางการประเมิน
(3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม เป็ นตารางการประเมิน
3) ความรู้ เสริมสาหรับครู เป็ นการนาเสนอความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ แก่ผสู ้ อน เช่น
(1) หลักการจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) และวิธีการคัดเลือกผลงานเพื่อเก็บในแฟ้ ม
สะสมผลงาน
(2) ความรู ้เรื่ องโครงงาน

1.2 วิธีการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนควรศึกษาคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 และศึกษาสื่ อ
การเรี ยนรู ้ที่จะใช้ประกอบการเรี ยนการสอน หลังจากนั้นจึงวางแผนเตรี ยมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ก็จะช่วยให้
การจัดการเรี ยนการสอนของครู เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวทางของคู่ มื อ ครู แผนการจัด การเรี ย นรู ้ คณิ ต ศาสตร์ ป. 6 เล่ ม นี้ จะมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลอย่างสู งสุ ดก็ต่อเมื่อผูส้ อนได้เตรี ยมการล่วงหน้า และเลือกวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ที่สาคัญสถานศึกษาแต่ละแห่ งมีสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้และสภาพผูเ้ รี ยนที่แตกต่าง
กัน จึ งเป็ นไปไม่ได้ที่คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เล่มใด ๆ จะเหมาะสมและดี เยี่ยมสาหรับสถานศึกษา
ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนทุกคน ดังนั้น จึ งเป็ นภาระของผูส้ อนที่จะต้องเตรี ยมการสอน พิจารณาปรับและเลือกสรร
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับสภาพการเรี ยนรู ้จริ งของผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา

1.3 สั ญลักษณ์ ลกั ษณะกิจกรรมการเรียนรู้
ในสื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ทุกเล่ มได้มีสัญลักษณ์กากับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ไว้ทุก
กิจกรรมเพื่อช่วยให้ครู และนักเรี ยนทราบลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ จะได้จดั กิจกรรมได้ดียงิ่ ขึ้น สัญลักษณ์
ลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีดงั นี้
โครงงาน เป็ นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาการคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา
การพัฒนากระบวนการคิด เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนทาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดด้านต่าง ๆ
การประยุกต์ ใช้ ในชีวติ เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ ทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
การปฏิบัตจิ ริง/ฝึ กทักษะ เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งหรื อฝึกปฏิบตั ิเพื่อเกิดทักษะ
อันจะช่วยให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปตามเป้ าหมายอย่างสมบูรณ์และติดตัวคงทน
การศึกษาค้ นคว้ า/สื บค้ น เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าหรื อสื บค้นเพื่อสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเอง จนเกิดเป็ นนิสยั
การสารวจ เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนสารวจ รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์ หาเหตุ
หาผล ฝึ กความเป็ นผูร้ อบคอบ
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การสั งเกต เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั สังเกตสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้จนสร้างองค์ความรู ้ได้
อย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล
การคิดคานวณ เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดคานวณ
การแก้ โจทย์ ปัญหา เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
การใช้ สัญลักษณ์ สื่อความ เป็ นกิจกรรมพัฒนาการใช้สญ
ั ลักษณ์ในการสื่ อความในทุก ๆ ด้าน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้
กิจกรรมสาหรับกลุ่มพิเศษ เป็ นกิจกรรมสาหรับให้ผเู ้ รี ยนใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม เพื่อ
การพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
กิจกรรมสาหรับซ่ อมเสริม เป็ นกิจกรรมสาหรับให้ผเู ้ รี ยนใช้เรี ยนซ่อมเสริ มเพื่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ตามตัวชี้วดั
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เป็ นกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนใช้พฒั นาทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์

2. การออกแบบการเรียนรู้ แบบ Backward Design (BwD)
การจัดการเรี ยนรู ้หรื อการสอนเป็ นงานที่ครู ทุกคนต้องใช้กลวิธีต่าง ๆ มากมายเพื่อให้นกั เรี ยน
สนใจที่จะเรี ยนรู ้และเกิดผลตามที่ครู คาดหวัง การจัดการเรี ยนรู ้จดั เป็ นศาสตร์ที่ตอ้ งใช้ความรู ้ ความ
สามารถตลอดจนประสบการณ์อย่างมาก ครู บางคนอาจจะละเลยเรื่ องของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
หรื อการออกแบบการสอน ซึ่งเป็ นงานที่ครู จะต้องทาก่อนการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ทาอย่างไร ทาไมจึงต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ทุกคนผ่านการศึกษาและได้เรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับการออกแบบการเรี ยนรู ้ มาแล้ว ในอดี ตการออกแบบการเรี ยนรู ้ จะเริ่ มต้นจากการกาหนด
จุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การดาเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ และการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ ปัจจุบนั การเรี ยนรู ้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ซึ ง
นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้จากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว ดังนั้น การออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้จึงเป็ นกระบวนการสาคัญที่ครู จาเป็ นต้องดาเนินการให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละบุคคล
วิกกิ นส์ และแม็คไท นักการศึ กษาชาวอเมริ กนั ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับการออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งเขาเรี ยกว่า Backward Design ซึ่ งเป็นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ครู จะต้องกาหนดผลลัพธ์
ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นกับนักเรี ยนก่ อน โดยเขาทั้งสองให้ชื่อว่า ความเข้าใจที่คงทน (Enduring
Understandings) เมื่ อกาหนดความเข้าใจที่ คงทนได้แล้ว ครู จะต้องบอกให้ได้ว่าความเข้าใจที่ คงทนของ
นักเรี ยนนี้เกิดจากอะไร นักเรี ยนจะต้องมีหรื อแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ครู มีหรื อใช้วิธีการวัดอะไรบ้างที่
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จะบอกว่านักเรี ยนมีหรื อแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแล้ว จากนั้นครู จึงนึ กถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที่จะทาให้
นักเรี ยนเกิดความเข้าใจที่คงทนต่อไป

แนวคิดของ Backward Design
Backward Design เป็ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็ นหลัก ซึ่ งผลลัพธ์
ปลายทางนี้จะเกิดขึ้นกับนักเรี ยนก็ต่อเมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ครู จะต้องออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้กรอบความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผลมีความสัมพันธ์กนั จากนั้นจึงจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ขยาย
รายละเอียดเพิ่มเติมให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพต่อไป
กรอบความคิดหลักของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดย Backward Design มีข้ นั ตอนหลักที่
สาคัญ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 กาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึงเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยน
มีผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ ง
ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้

ขั้นที่ 1 กาหนดผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ก่อนที่จะกาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นกับนักเรี ยนนั้น ครู ควรตอบคาถามสาคัญ
ต่อไปนี้
1. นักเรี ยนควรจะมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถทาสิ่ งใดได้บา้ ง
2. เนื้อหาสาระใดบ้างที่มีความสาคัญต่อการสร้างความเข้าใจของนักเรี ยนและความเข้าใจ
ที่คงทน (Enduring Understandings) ที่ครู ตอ้ งการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนมีอะไรบ้าง
เมื่อจะตอบคาถามสาคัญดังกล่าวข้างต้น ให้ครู นึกถึงเป้ าหมายของการศึกษา มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ด้านเนื้ อหาระดับชาติที่ปรากฏอยู่ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 รวมทั้ง
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรื อท้องถิ่ น การทบทวนความคาดหวังของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมาตรฐานแต่ละระดับจะมีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาสาระต่าง ๆ ซึ่ ง
มีความแตกต่างลดหลัน่ กันไป ด้วยเหตุน้ ี ข้ นั ที่ 1 ของ Backward Design ครู จึงต้องจัดลาดับความสาคัญ
และเลือกผลลัพธ์ปลายทางของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากความเข้าใจที่คงทนต่อไป

ความเข้ าใจที่คงทนของนักเรียน
ความเข้าใจที่คงทนคืออะไร ความเข้าใจที่คงทนเป็ นความรู ้ที่ลึกซึ้ง ได้แก่ ความคิดรวบยอด
ความสัมพันธ์ และหลักการของเนื้อหาและวิชาที่นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็ นความรู ้ที่อิง
เนื้อหา ความรู ้น้ ีเกิดจากการสะสมข้อมูลต่าง ๆ ของนักเรี ยนและเป็ นองค์ความรู ้ที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นด้วยตนเอง

การเขียนความเข้ าใจทีค่ งทนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ถ้า ความเข้าใจที่ คงทนหมายถึ ง สาระส าคัญของสิ่ ง ที่ จ ะเรี ย นรู ้ แ ล้ว ครู ควรจะรู ้ ว่า สาระส าคัญ
หมายถึงอะไร คาว่า สาระสาคัญ มาจากคาว่า Concept ซึ่งนักการศึกษาของไทยแปลเป็ นภาษาไทยว่า
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สาระสาคัญ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ มโนมติ และสังกัป ซึ่ งการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้นิยมใช้คาว่า
สาระสาคัญ
สาระสาคัญเป็ นข้อความที่แสดงแก่นหรื อเป้ าหมายเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปรวม
และข้อแตกต่างเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดยอาจครอบคลุมข้อเท็จจริ ง กฎ ทฤษฎี ประเด็น และการสรุ ป
สาระสาคัญและข้อความที่มีลกั ษณะรวบยอดอย่างอื่น

ประเภทของสาระสาคัญ
1. ระดับกว้าง (Broad Concept)
ตัวอย่ างสาระสาคัญระดับกว้ าง
 การจาแนกรู ปเรขาคณิ ต ใช้วิธีพิจารณาขอบของรู ป
2. ระดับการนาไปใช้ (Operative Concept หรื อ Functional Concept)
ตัวอย่ างสาระสาคัญระดับนาไปใช้
 รู ปเรขาคณิ ตสามารถจาแนกโดยพิจารณาขอบของรู ป เช่น รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม
รู ปวงรี

แนวทางการเขียนสาระสาคัญ
1. ให้เขียนสาระสาคัญของทุกเรื่ อง โดยแยกเป็ นข้อ ๆ (จานวนข้อของสาระสาคัญจะเท่ากับจานวน
เรื่ อง)
2. การเขียนสาระสาคัญที่ดีควรเป็ นสาระสาคัญระดับการนาไปใช้
3. สาระสาคัญต้อ งครอบคลุ ม ประเด็นส าคัญครบถ้ว น เพราะหากขาดส่ ว นใดไปแล้วจะทาให้
นักเรี ยนรับสาระสาคัญที่ผดิ ไปทันที
4. การเขี ย นสาระส าคัญ ที่ จ ะให้ ค รอบคลุ ม ประเด็ น ส าคัญ วิ ธี ก ารหนึ่ งคื อ การเขี ย นแผนผัง
สาระสาคัญ

ตัวอย่ างการเขียนแผนผังสาระสาคัญ
ข้อมูลปฐมภูมิ

เป็ นข้อมูลที่ได้จากต้นตอ
หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยตรง

ข้ อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ

เป็ นข้อมูลที่ผรู ้ วบรวมไม่
ต้องการเก็บรวบรวมจาก
ข้อมูลโดยตรงแต่ได้จากข้อมูล
ที่มีผอู ้ ื่นรวบรวมไว้
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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. การเขียนสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องใด ควรเขียนลักษณะเด่นที่มองเห็นได้หรื อนึกได้ออกมาเป็ น
ข้อ ๆ แล้วจาแนกลักษณะเหล่านั้นเป็ นลักษณะจาเพาะและลักษณะประกอบ
6. การเขียนข้อความที่เป็ นสาระสาคัญ ควรใช้ภาษาที่มีการขัดเกลาอย่างดี เลี่ยงคาที่มีความหมาย
กากวมหรื อฟุ่ มเฟื อย

ขั้นที่ 2 กาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ า
นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
เมื่อครู กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนแล้ว ก่อนที่จะดาเนิ นการขั้นต่อไป
ขอให้ครู ตอบคาถามสาคัญต่อไปนี้
 นักเรี ยนมี พฤติกรรมหรื อแสดงออกในลักษณะใด จึ งทาให้ครู ทราบว่านักเรี ยนบรรลุผลลัพธ์
ปลายทางตามที่กาหนดไว้แล้ว
 ครู มีหลักฐานหรื อใช้วิธีการใดที่สามารถระบุ ได้ว่านักเรี ยนมีพฤติกรรมหรื อแสดงออกตาม
ผลลัพธ์ปลายทางที่กาหนดไว้
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักการของ Backward Design เน้นให้ครู รวบรวมหลักฐาน
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นและมีหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวได้วา่
การจัดการเรี ยนรู ้ทาให้
นักเรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์แล้วไม่ใช่เรี ยนแค่ให้จบตามหลักสู ตรหรื อเรี ยนตามชุดของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู
กาหนดไว้เท่านั้น วิธีการของ Backward Design ต้องการกระตุน้ ให้ครู คิดล่วงหน้าว่า ครู ควรจะกาหนด
และรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้างก่อนที่จะออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลักฐานดังกล่าวควรจะเป็ นหลักฐานที่สามารถใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับที่มีประโยชน์สาหรับผูเ้ รี ยนและครู
ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ครู ควรใช้วิธีการวัดและประเมินแบบต่อเนื่องอย่างไม่เป็ นทางการและเป็ น
ทางการ ตลอดระยะเวลาที่ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดที่ตอ้ งการให้ครู
ทาการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เรี ยกว่า สอนไปวัดผลไป
จึงกล่าวได้วา่ ขั้นนี้ ครู ควรนึกถึงพฤติกรรมหรื อการแสดงออกของนักเรี ยน โดยพิจารณาจาก
ผลงานหรื อชิ้นงานที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้แล้วและเกณฑ์ที่ใช้ประเมินควรเป็ นเกณฑ์คุณภาพในรู ปของมิติคุณภาพ (Rubrics) อย่างไร
ก็ตาม ครู อาจจะมีหลักฐานหรื อใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน การสัมภาษณ์
การศึกษา ค้นคว้า การฝึ กปฏิบตั ิขณะเรี ยนรู ้ประกอบด้วยก็ได้
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การกาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์ ปลายทางทีก่ าหนดไว้ แล้ว
หลังจากที่ครู ได้กาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนแล้ว ครู ควรกาหนดภาระ
งานและวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามผลลัพธ์ปลายทาง
ที่กาหนดไว้แล้ว
ภาระงาน หมายถึง งานหรื อกิจกรรมที่กาหนดให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ ลักษณะสาคัญของงานจะต้องเป็นงานที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริ งในชี วิตประจาวัน เป็ นเหตุการณ์จริ งมากกว่ากิจกรรมที่จาลองขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบ ซึ่ งเรี ยกว่า
งานที่ปฏิบตั ิเป็นงานที่มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน (Meaningful Task) นอกจากนี้ งานและกิจกรรมจะต้องมี
ขอบเขตที่ชดั เจน สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ /ตัวชี้ วดั ชั้นปี /มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ที่ตอ้ งการให้เกิ ด
ขึ้นกับนักเรี ยน
ทั้งนี้ เมื่อได้ภาระงานครบถ้วนตามที่ตอ้ งการแล้ว ครู จะต้องนึ กถึงวิธีการและเครื่ องมือที่จะใช้วดั
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนซึ่ งมีอยู่มากมายหลายประเภท ครู จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับภาระ
งานที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
ตัวอย่างภาระงานเรื่ อง การเตรี ยมความพร้อมทางเรขาคณิ ต รวมทั้งการกาหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนดังตาราง
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ตัวอย่าง ภาระงาน/ผลงาน แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
จุดประสงค์
สาระการ
การเรียนรู้
เรียนรู้
1. บอกค่า
1. หลักเลข
ประจาหลัก
และค่า
ค่าของ
ประจาหลัก
ตัวเลขในแต่ และเขียน
ละหลัก และ จานวนใน
เขียนในรู ป
รู ปกระจาย
กระจายได้

ภาระงาน/ผลงาน
วิธีการ
1. นักเรี ยนทา
แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนทา
กิจกรรม ใน
ใบกิจกรรม
ที่ 1 เรื่ อง
“หลักและค่า
ของเลขโดด”
3. นักเรี ยนสารวจ

1. ตรวจผลการทา
แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
2. ตรวจผลการทา
กิจกรรมที่ 1
เรื่ อง “หลักและค่า
ของเลขโดด”
3. ตรวจผลการทา
แบบทดสอบวัด
ความรู้
จานวนที่มากกว่า 4. ตรวจสอบการทา
กิจกรรมของนักเรี ยน
1,000,000 จาก
หนังสื อต่าง ๆ แล้ว ในการฝึ กอ่านจานวน
ฝึกอ่านจานวนและ และเขียนในรู ป

เขียนในรู ปกระจาย

กระจาย

การวัดและประเมินผล
เครื่องมือ

เกณฑ์

กิจกรรมการ
เรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

1. แบบทดสอบ
1. หนังสื อเรี ยน
 เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ 1. นักเรี ยน
ศึกษาเนื้อหา รายวิชาพื้นฐาน
ก่อนเรี ยนหลังเรี ยน
สื่ อ/แหล่ง
คณิ ตศาสตร์ /
การเรี ยนรู้
สื่ อการเรี ยนรู้
2. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง  เกณฑ์คุณภาพ 50%
คณิ ตศาสตร์
“หลักและค่าของ
สมบูรณ์แบบ
เลขโดด”
ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 (บริ ษทั
 เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ
3. แบบทดสอบวัด
สานักพิมพ์
ความรู้
วัฒนาพานิช จากัด)
2. ใบกิจกรรมที่ 1
4. ใบบันทึกกิจกรรม
 เกณฑ์คุณภาพ 4 ระดับ
เรื่ อง “หลักและค่า
หรื อแฟ้ มสะสม
ของเลขโดด”
ผลงาน
3. แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
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ความเข้าใจที่คงทนจะเกิดขึ้นได้ นักเรี ยนจะต้องมีความสามารถ 6 ประการ ได้แก่
1. การอธิบาย ชี้แจง เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการอธิ บายหรื อชี้แจงในสิ่ งที่เรี ยนรู ้
ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง มีเหตุมีผล และเป็ นระบบ
2. การแปลความและตีความ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการแปลความและตีความ
ได้อย่างมีความหมาย ตรงประเด็น กระจ่างชัด และทะลุปรุ โปร่ ง
3. การประยุกต์ ดัดแปลง และนาไปใช้ เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการนาสิ่ งที่ได้
เรี ยนรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิผล มีประสิ ทธิภาพ และคล่องแคล่ว
4. การมีมุมมองที่หลากหลาย เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมีมุมมองที่น่าเชื่อถือ
เป็ นไปได้ มีความลึกซึ้ง แจ่มชัด และแปลกใหม่
5. การให้ ความสาคัญใส่ ใจในความรู้ สึกของผู้อื่น เป็ นความสามารถที่นกั เรี ยนแสดงออกโดยการมี
ความละเอียดรอบคอบ เปิ ดเผย รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือน
ต่อผูอ้ ื่น
6. การรู้ จั ก ตนเอง เป็ นความสามารถที่ นัก เรี ย นแสดงออกโดยการมี ความตระหนัก รู ้ สามารถ
ประมวลผลข้อมูลจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย ปรับตัวได้ รู ้จกั ใคร่ ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด
นอกจากนี้ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดสมรรถนะสาคัญ
ของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความ
เข้าใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อประนีประนอม การเลือกที่จะรับและไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิ งคุณธรรมและการคิดอย่างเป็ นระบบ เพื่อนาไปสู่
การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศ เพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็นความสามารถของนักเรี ยนในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง
ๆ ที่ เ ผชิ ญ ได้อ ย่า งถู ก ต้อ งเหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลัก เหตุ ผ ล คุ ณธรรมและข้อ มูล สารสนเทศ เข้า ใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา และมี การตัดสิ นใจที่ มีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึ งผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นต่อตนเอง สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ ทักษะกระบวนการและทักษะในการดาเนินชี วิต เป็ นความสามารถของ
นักเรี ยนในด้านการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน การทางานและการอยู่
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ร่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการและหาทางออกที่เหมาะสม
ด้านความขัดแย้งและความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรั บตัวให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม การสื บเสาะหาความรู ้ และการรู ้จกั หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซ่ ึ งจะส่ งผลกระทบ
ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถของนักเรี ยนในการเลือกใช้เทคโนโลยีดา้ น
ต่าง ๆ ทั้งด้านวัตถุ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การทางาน
การแก้ปัญหา และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
นอกจากสมรรถนะสาคัญของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที่กล่าวแล้วข้างต้น
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวินยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ
ดังนั้นการกาหนดภาระงานให้นักเรี ยนปฏิบตั ิ รวมทั้งการเลื อกวิธีการและเครื่ องมือประเมินผล
การเรี ยนรู ้ น้ นั ครู ควรคานึ งถึงความสามารถของนักเรี ยน 6 ประการ ตามแนวคิดของ Backward Design
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที่ได้กล่าว
ไว้ขา้ งต้น เพื่อให้ภาระงาน วิธีการ และเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ครอบคลุมสิ่ งที่สะท้อนผลลัพธ์
ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้การออกแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward Design ในขั้นที่ 2 นี้ ครู จะต้อง
คานึงถึงภาระงาน วิธีการ เครื่ องวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่มีความเที่ยงตรง ความเชื่อถือได้
มีประสิ ทธิภาพ ตรงกับสภาพจริ ง มีความยืดหยุน่ และให้ความสบายใจแก่นกั เรี ยนเป็ นสาคัญ

ขั้นที่ 3 วางแผนการจัดการเรียนรู้
เมื่อครู มีความรู ้ ความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ ยวกับการกาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นกับ
นักเรี ยน รวมทั้งกาหนดภาระงานและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นหลักฐานที่แสดงว่านักเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ ตามที่ กาหนดไว้อ ย่างแท้จริ งแล้ว ขั้นต่ อ ไปครู ควรนึ กถึ งกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ที่ จะจัดให้แก่
นักเรี ยน การที่ครู จะนึกถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดให้นกั เรี ยนได้น้ นั ครู ควรตอบคาถามสาคัญต่อไปนี้
 ถ้าครู ต ้อ งการจะจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้นัก เรี ย นเกิ ด ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ข้อ เท็จ จริ ง ความคิ ด รวบยอด
หลักการ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยน ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทาง
ตามที่กาหนดไว้ รวมทั้งเกิดเป็ นความเข้าใจที่คงทนต่อไปนั้น ครู สามารถจะใช้วิธีการง่าย ๆ อะไรบ้าง
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยเป็ นสื่ อนาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้และทักษะที่จาเป็ นมีอะไรบ้าง
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 สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมและดีที่สุด ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนบรรลุตามมาตรฐานของ
หลักสู ตรมีอะไรบ้าง
 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ควรจัดกิจกรรมใดก่อนและควรจัดกิจกรรมใดภายหลัง
 กิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบไว้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนหรื อไม่
เพราะเหตุใด
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดผลลัพธ์ปลายทางตามแนวคิดของ Backward Design
นั้น วิกกินส์และแม็คไทได้เสนอแนะให้ครู เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของ WHERETO (ไป
ที่ไหน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
W แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จดั ให้น้ นั จะต้องช่วยให้นกั เรี ยนรู ้ว่าหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีจะดาเนินไปใน
ทิศทางใด (Where) และสิ่ งที่คาดหวังคืออะไร (What) มีอะไรบ้าง ช่วยให้ครู ทราบว่านักเรี ยนมีความรู ้
พื้นฐานและความสนใจอะไรบ้าง (Where)
H แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรดึงดูดความสนใจนักเรี ยนทุกคน (Hook) ทาให้นกั เรี ยนเกิดความ
สนใจในสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ (Hold) และใช้สิ่งที่นกั เรี ยนสนใจเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้
E แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรส่ งเสริ มและจัดให้ (Equip) นักเรี ยนได้มีประสบการณ์ (Experience)
ในแนวคิดหลัก/ความคิดรวบยอด และสารวจ รวมทั้งวินิจฉัย (Explore) ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
R แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดทบทวน (Rethink) ปรับ (Revise) ความ
เข้าใจในความรู ้และงานที่ปฏิบตั ิ
E แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ประเมิน (Evaluate) ผลงานและสิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้
T แทน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรออกแบบ (Tailored) สาหรับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรี ยน
O แทน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ให้เป็ นระบบ (Organized) ตามลาดับการเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ยนและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู ้ต้ งั แต่เริ่ มแรกและตลอดไป ทั้งนี้ เพื่อการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิผล
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังเกตว่าการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีการกาหนดวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การ
ลาดับบทเรี ยน รวมทั้งสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เฉพาะเจาะจงนั้นจะประสบผลสาเร็ จได้ ก็ต่อเมื่อครู ได้มี
การกาหนดผลลัพธ์ปลายทาง หลักฐานและวิธีการวัดและประเมินผลที่แสดงว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ตามที่
กาหนดไว้อย่างแท้จริ งแล้ว การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นเพียงสื่ อที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายความสาเร็ จที่ตอ้ งการ
เท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี ถา้ ครู มีเป้ าหมายที่ชดั เจนก็จะช่วยทาให้การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้สามารถทาให้นกั เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ได้

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 15

โดยสรุ ปจึงกล่าวได้ว่าขั้นนี้ เป็นการค้นหาสื่ อการเรี ยนรู ้ แหล่งการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่
สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรี ยน กิจกรรมที่กาหนดขึ้นควรเป็ นกิจกรรมที่จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถสร้าง
และสรุ ปเป็นความคิดรวบยอดและหลักการที่สาคัญของสาระที่เรี ยนรู ้ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่คงทน รวมทั้ง
ความรู ้สึกและค่านิยมที่ดีไปพร้อม ๆ กับทักษะความชานาญ

Backward Design Template
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ท.ี่ ..........................................
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 าใจที่
นักเรียนจะรู้ ว่า…
คงทน นักเรียนจะสามารถ...
1. ....................................................................
1. ..........................................................................
2. ....................................................................
2. ..........................................................................
3. ....................................................................
3. ..........................................................................
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ตามที่
กาหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. .....................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1. .............................................................
1. ....................................................................
2. .............................................................
2. ....................................................................
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3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
1. ..................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
รู ป แบบแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ร ายชั่ว โมงจากการออกแบบการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด ของ
Backward Design เขียนโดยใช้รูปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเรี ยงหัวข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อแผน...(ระบุชื่อและลาดับที่ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
ชื่อเรื่อง...(ระบุชื่อเรื่ องที่จะทาการจัดการเรี ยนรู ้)
สาระที.่ ..(ระบุสาระที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้)
เวลา...(ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ต่อ 1 แผน)
ชั้น...(ระบุช้ นั ที่จดั การเรี ยนรู ้)
หน่ วยการเรียนรู้ ท.ี่ ..(ระบุชื่อและลาดับที่ของหน่วยการเรี ยนรู ้)
สาระสาคัญ...(เขียนความคิดรวบยอดหรื อมโนทัศน์ของหัวเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู ้)
ตัวชี้วดั ชั้นปี ...(ระบุตวั ชี้วดั ชั้นปี ที่ใช้เป็ นเป้ าหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้)
จุดประสงค์ การเรียนรู้ ...(กาหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยนหลังจากสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วย
ด้านความรู ้ ความคิด (Knowledge: K)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม (Affective: A)
ด้านทักษะกระบวนการ (Performance: P))
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ...(ระบุวิธีการและเครื่ องวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ด้าน)
สาระการเรียนรู้ ...(ระบุสาระและเนื้อหาที่ใช้จดั การเรี ยนรู ้ อาจเขียนเฉพาะหัวเรื่ องก็ได้)
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ...กาหนดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระและการบูรณาการ
ข้ามสาระ)
กิจกรรมเสนอแนะ...(ระบุรายละเอียดของกิจกรรมที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิเพิ่มเติม)
แนวทางบูรณาการ...(เสนอแนะและระบุกิจกรรมของกลุ่มสาระอื่นที่บูรณาการร่ วมกัน)
สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ ...(ระบุสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรี ยนรู ้ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้)
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ...(ระบุรายละเอียดของผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนที่กาหนด
ไว้ อาจนาเสนอข้อเด่นและข้อด้อยให้เป็ นข้อมูลที่สามารถใช้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทา
วิจยั ในชั้นเรี ยนได้)
ในส่ วนของการเขียนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั ให้ครู ที่เขียนแผนฯ นาขั้นตอนหลักของเทคนิ ค
วิธีการของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่น การเรี ยนแบบแก้ปัญหา การศึกษาเป็ นรายบุคคล การ
อภิปรายกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ การฝึ กปฏิบตั ิการ การสื บค้นข้อมูล ฯลฯ มาเขียนในขั้นตอนการสอน โดยให้
คานึงถึงธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การใช้แนวคิดของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Backward Design จะช่วยให้ครู มี
ความมัน่ ใจในการจัด การเรี ย นรู ้ แ ละใช้แ ผนการจัด การเรี ย นรู ้ ข อง วพ. ในการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพต่อไป

3. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน–การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ได้ระบุแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้
โดยเน้น การฝึ กทัก ษะกระบวนการคิ ด การฝึ กทัก ษะการแสวงหาความรู ้ ด้ว ยตนเองจากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่
หลากหลาย การฝึ กปฏิบตั ิจริ งและการประยุกต์ใช้ความรู ้ เพื่อการป้ องกันและแก้ปัญหา ดังนั้น เพื่อให้การ
จัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนี้ การจัดทาการแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในคู่มือครู แผนการจัดการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดนี้ จึงยึดแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (Child Centered) เน้นการ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง และเน้นการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการที่ผสมผสานเชื่อมโยงสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ กับ
หัวข้อเรื่ องหรื อประเด็นที่ สอดคล้องกับชี วิตจริ ง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการพัฒนาในองค์รวม เป็ นธรรมชาติ
สอดคล้องกับสภาพและปัญหาที่เกิดในวิถีชีวิตของผูเ้ รี ยน
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของผูส้ อนจากการเป็ นผู ้
ชี้นาหรื อถ่ายทอดความรู ้ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลือ อานวยความสะดวก และส่ งเสริ มสนับสนุนผูเ้ รี ยนโดยใช้วิธีการ
ต่ า ง ๆ อย่า งหลากหลายรู ป แบบ เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด การสร้ า งสรรค์ค วามรู ้ แ ละน าความรู ้ ไ ปใช้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดนี้ จึงได้นาเสนอทฤษฎีและเทคนิควิธีการเรี ยน
การสอนต่าง ๆ มาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ เช่น
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning–BBL) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ที่อิงผลการวิจยั ทางประสาทวิทยา ซึ่ งได้เสนอแนะไว้ว่า ตามธรรมชาติน้ นั สมองเรี ยนรู ้ ได้อย่างไร โดยได้
กล่าวถึงโครงสร้างที่แท้จริ งของสมองและการทางานของสมองมนุษย์ที่มีการแปรเปลี่ยนไปตามขั้นของ
การพัฒนา ซึ่งสามารถนามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดของการสร้างสรรค์การจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning–PBL) เป็ นวิ ธี ก ารจัด การ
เรี ย นรู ้ ที่ ใช้ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น และเป็ นตัว กระตุ ้น ให้เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ โดยให้ผูเ้ รี ย น
ร่ วมกันแก้ปัญหาภายใต้การแนะนาของผูส้ อน ให้ผูเ้ รี ยนช่ วยกันตั้งคาถามและช่ วยกันค้นหาคาตอบ โดย
อาจใช้ความรู ้ เ ดิ ม มาแก้ปั ญหา หรื อ ศึ ก ษาค้น คว้า เพิ่ ม เติ ม สาหรั บการแก้ปั ญหา นาข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการ
ค้นคว้ามาสรุ ปเป็ นข้อมูลในการแก้ปัญหา แล้วช่ วยกันประเมินการแก้ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาครั้ ง
ต่อไปสาหรับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
การจัดการเรี ยนรู้ แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligences) เป็ นการพัฒนาองค์รวมของผูเ้ รี ยน ทั้ง
สมองด้านซ้ายและสมองด้านขวา บนพื้นฐานความสามารถและสติปัญญาที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล มุ่ง
หมายจะให้ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาหรื อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมหรื อ
สภาพแวดล้อม
การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นการจัดสถานการณ์และบรรยากาศให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ฝึกให้ผเู ้ รี ยนที่มีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งสติปัญญาและความถนัดร่ วมกันทางาน
เป็ นกลุ่ม ร่ วมกันศึกษาค้นคว้า
การจัดการเรียนรู้ แบบใช้ หมวกความคิด 6 ใบ (Six Thinking Hats) ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กตั้งคาถามและตอบ
คาถามที่ใช้ความคิดในลักษณะต่าง ๆ โดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบ หรื อวิเคราะห์วิจารณ์ได้
การจัดการเรียนรู้ สืบสวนสอบสวน (Inquiry Process) เป็ นการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
เพื่ออธิ บายสิ่ งต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ มี หลักเกณฑ์ โดยผูเ้ รี ยนจะต้องใช้ความสามารถของตนเองคิ ดค้น
สื บเสาะ แก้ปัญหาหรื อคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ดว้ ยตนเอง
การจัดการเรียนรู้ แบบกระบวนการแก้ ปัญหา (Problem Solving) เป็ นการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการทาความเข้าใจปั ญหา วางแผนแก้ปัญหา ดาเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบหรื อ
มองย้อนกลับ
การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงาน (Project Work) ซึ่งเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู ้หรื อค้นคว้าหาคาตอบในสิ่ ง
ที่ผเู ้ รี ยนอยากรู ้หรื อสงสัย ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นการปฏิบัติ (Active Learning) ให้ผเู ้ รี ยนได้ทดลองทาด้วยตนเอง เพื่อจะได้
เรี ยนรู ้ข้นั ตอนของงาน รู ้จกั วิธีแก้ปัญหาในการทางาน
การจัดการเรียนรู้ แบบสร้ างผังความคิด (Concept Mapping) เป็ นการสอนด้วยวิธีการจัดกลุ่มความคิด
รวบยอด เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กนั ระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดยนาเสนอเป็ นภาพหรื อ
เป็ นผัง
การจั ด การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ (Experience
Learning) เป็ นการจัด กิ จ กรรม หรื อ จัด
ประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ แล้วกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เจตคติใหม่ ๆ
หรื อวิธีการคิดใหม่ ๆ

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 19

การเรี ยนรู้ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เป็ นการจัดกิ จกรรมที่ให้ผูเ้ รี ยนได้แสดง
บทบาทในสถานการณ์ที่สมมุ ติข้ ึน โดยอาจกาหนดให้แสดงบทบาทสมมุติที่เป็ นพฤติกรรมของบุคคลอื่ น
หรื อแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ
การเรียนรู้ จากเกมจาลองสถานการณ์ (Simulation Gaming) เป็ นเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่คล้ายกับ
การแสดงบทบาทสมมุติ แต่เป็ นการให้เล่นเกมจาลองสถานการณ์ โดยผูส้ อนนาสถานการณ์จริ งมาจาลองไว้
ในห้องเรี ยน โดยการกาหนดกฎ กติกา เงื่อนไขสาหรับเกมนั้น ๆ แล้วให้ผเู ้ รี ยนไปเล่นเกมหรื อกิจกรรมใน
สถานการณ์จาลองนั้น
การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งจัดควบคู่กบั การวัดและการประเมินผลตามภาระงาน หรื อชิ้นงานที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วดั แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีได้เสนอการวัดและประเมินผลครบทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู ้ ด้านทักษะ หรื อ
กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม เน้นวิธีการวัดที่หลากหลายตามสถานการณ์จริ ง การดู
ร่ องรอยต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการดูกระบวนการทางาน และผลผลิตของงาน โดยออกแบบการประเมิน เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ครู พร้อม ทั้งนี้ ครู อาจเพิ่มเติม โดยการออกแบบการวัดและประเมินด้วยมิติคุณภาพ
(Rubrics)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่

มฐ. ค 1.4

มฐ. ค 1.3

มฐ. ค 1.2

* *

*

*

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 สมการและการแก้ สมการ
*

*

* * * * *
*

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เส้ นขนาน

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การหารทศนิยม

* * * * *
* * * * *

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ตัวประกอบของจานวนนับ

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม

มฐ ค 6.1

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

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน

สาระที่ 6

*

* *

* * * * *
* * * * *

* * * * *

*

* * * * *

* *

*

* * * * *

*
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มฐ. ค 1.1

สาระที่ 1

มฐ. ค 3.1
มฐ. ค 4.1
มฐ. ค 4.2

สาระที่ 3

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั ชั้นปี

สาระที่ 4

4. ตารางวิเคราะห์ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ชั้นปี
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5. โครงสร้ างการแบ่ งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ป. 6
หน่ วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1

เรื่อง
จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร

เวลา/
จานวนชั่วโมง
15

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 หลักเลข ค่าประจาหลัก และการเขียนในรู ปกระจาย

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2 การเรี ยงลาดับจานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3 การประมาณค่าใกล้เคียงเป็ นจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย
เต็มพัน ... เต็มล้าน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4 การบวกและการลบ

1
2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6 การคูณและการหาร

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7 โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8 การบวก ลบ คูณ หารระคน
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 9 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10 การแก้ปัญหาแบบรู ปและความสัมพันธ์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2

สมการและการแก้ สมการ

2
1

2
1
15

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11 สมการ

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12 การพิจารณาสมการ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13 การหาคาตอบของสมการ

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14 การแก้สมการ

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15 โจทย์ปัญหา

4

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3

ตัวประกอบของจานวนนับ

18

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16 ตัวประกอบ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17 จานวนเฉพาะ

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18 การแยกตัวประกอบ

4
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หน่ วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

เวลา/
จานวนชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19 ตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.)

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20 ตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.)

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21 โจทย์ปัญหา

2

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4

เส้ นขนาน

5

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22 เส้นขนานและมุมแย้ง

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23 เส้นขนานและมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24 การพิจารณาเส้นขนาน

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25 วิธีการสร้างเส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้

2

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5

เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน

17

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26 เศษส่ วนที่มีค่าเท่ากัน และการเปรี ยบเทียบเศษส่ วน

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27 การเรี ยงลาดับเศษส่ วน

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28 การบวกและการลบเศษส่ วน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30 การคูณและการหารเศษส่ วน

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน

3

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม

16

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 34 การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 35 ค่าประจาหลักของทศนิยม

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 36 การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 37 การเปรี ยบเทียบ และการเรี ยงลาดับทศนิยม

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 38 ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 39 การประมาณค่าทศนิยม

1

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 40 การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง

1
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หน่ วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง

เวลา/
จานวนชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 41 การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสาม
ตาแหน่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 42 การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน

2

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 43 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธ์
เป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 44 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคน

2

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7

การหารทศนิยม

3

2
12

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 45 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ

3

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 46 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม

4

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 47 โจทย์ปัญหาการหารทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 48 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน

2
3
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ตอนที่ 2
คาชี้แจงการจัดแผนการจัดการเรียนรู้
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เวลา 15 ชั่วโมง
หลักเลขค่ าประจาหลัก
การเขียนในรู ปกระจาย
การเรียงลาดับจานวน

การแก้ปัญหาแบบรูป
และความสั มพันธ์

จานวนนับ

การประมาณค่ าใกล้เคียง
เป็ นจานวนเต็มสบ เต็มร้ อย
เต็มพัน...เต็มล้าน

จานวนนับและการบวก
การลบ การคูณ การหาร

การบวก ลบ คูณ หารระคน
และโจทย์ ปัญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน

โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ
คูณ หารระคน

การบวก การลบ การคูณ การหาร
และโจทย์ ปัญหา
การบวก การลบ และโจทย์ ปัญหา
การคูณ การหาร และโจทย์ ปัญหา
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ความรู้
1. หลักเลขค่าประจาหลัก
2. การเขียนในรู ปกระจาย
3. การเรี ยงลาดับจานวน
4. การประมาณค่าใกล้เคียงเป็ นจานวนเต็มสิ บ
เต็มร้อย เต็มพัน...เต็มล้าน

5. การบวก การลบ การคูณ การหาร
และโจทย์ปัญหา
6. การบวก ลบ คูณ หารระคน
และโจทย์ปัญหา
7. การแก้ปัญหาแบบรู ปและความสัมพันธ์

คุณธรรม จรยธรรม และค่ านยม

1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับจานวนนับและการบวก
การลบ การคูณ การหาร ด้วยความสนใจ
ความตั้งใจเรี ยนและการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเองในการร่ วม
ศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับจานวนนับและการบวก การลบ
การคูณ การหาร
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

จานวนนับ
และการบวก
การลบ การคูณ
การหาร

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของจานวน
นับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
2. สามารถนาเสนอจานวนนับและการบวก
การลบ การคูณ การหาร
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เกี่ยวกับจานวนนับและการบวก การลบ
การคูณ การหาร
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ช้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง หลักเลขค่าประจาหลัก
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเขียนในรู ปกระจาย
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเรี ยงลาดับจานวน
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การประมาณค่าใกล้เคียงเป็ นจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย
เต็มพัน...เต็มล้าน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวก ลบ คูณ หารระคน และโจทย์ปัญหา
7 ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การแก้ปัญหาแบบรู ปและความสัมพันธ์
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมายและนาเสนอ
10. แบบบันทึกผลการอภิปราย
11. บันทึกความรู ้
12. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ เศษส่ วน
จานวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบและสร้างโจทย์เกี่ยวกับ
จานวนนับได้ (ค 1.2 ป. 6/2)
2. บอกค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจานวนนับและนาไปใช้ได้ (ค 1.3 ป. 6/1)
3. ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคานวณ (ค 1.4 ป. 6/1)
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป (ค. 4.1 ป. 6/1)
5. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 6/1)
6. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/2)
7. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/3)
8. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/4)
9. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 6/5)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
- นักเรี ยนอธิบายความสาคัญของจานวนนับและ
- จานวนนับที่มีหลายหลัก ตัวเลขแต่ละตัวจะมี
ค่าประจาหลักแตกต่างกัน โดยตัวเลขที่อยูใ่ นหลัก การบวก การลบ การคูณ การหารมาประยุกต์หรื อ
ทางซ้ายมือมีค่าเป็ นสิ บเท่าของค่าประจาหลักที่อยู่ เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ งได้อย่างไร
ถัดไปทางขวามือ
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ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะรู้ ว่า...
1. ค่าประจาหลักในแต่ละหลักมีค่าเป็ นสิ บเท่าของ
ค่าประจาหลักที่อยูถ่ ดั ไปทางซ้ายมือ ค่าของตัวเลข
แต่ ละหลักมี ค่าเท่ ากับผลคู ณของตัวเลขนั้นกับค่า
ประจาหลัก การเขียนตัวเลขแทนจานวนนับใด ๆ
ในรู ปกระจายเป็ นการเขียนในรู ปการบวกค่าตัวเลข
โดดในหลักต่าง ๆ ของจานวนนับนั้น
2. การเรี ยงลาดับจานวนหลาย ๆ จานวน ทาได้โดย
เปรี ยบเทียบจานวนทีละคู่แล้วเรี ยงลาดับจานวนที่มี
ค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก หรื อจานวนที่มีค่า
มากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย
3. การกาหนดตัวเลขแทนจานวนและการนาจานวน
ไปใช้บางครั้งต้องกาหนดเป็ นค่าประมาณใกล้เคียง
จานวนเต็มของหลักต่าง ๆ แทนได้ โดยคะเนให้
ใกล้เคียงกับความจริ ง
4. การบวกและการลบจานวนที่มีหลายหลัก ทาได้
โดยเขียนจานวนให้หลักตรงกันแล้วบวกลบกัน
ในการหาผลบวกของจานวนที่มีหลายหลัก จานวน
ที่นามาบวกกันสามารถสลับที่กนั โดยบวกจานวนที่
หนึ่งกับจานวนที่สองก่อน หรื อบวกจานวนที่สอง
กับจานวนที่สามก่อนก็ได้ แล้วจึงบวกจานวนที่
เหลือผลบวกที่ได้จะมีค่าเท่ากัน ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักการสลับที่ของการบวก และการเปลี่ยนหมู่
ของการบวก
5. การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ต้อง
วิเคราะห์โจทย์เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์แล้วจึง
หาคาตอบ
6. การบวกและการคูณจะมีสมบัติการสลับที่ สมบัติ
การเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจง

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจ
ทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของจานวนนับและ
การบวก การลบ การคูณ การหาร
2. นาเสนอจานวนนับและการบวก การลบ การคูณ
การหาร
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ
จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อเชื่อมโยง
ไปใช้ในชีวิตจริ ง
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7. ในชีวิตประจาวันเรามักประสบปัญหาต่าง ๆ
ปั ญหาบางอย่างจาเป็ นต้องใช้การคานวณพื้นฐาน
ในการแก้ปัญหา โดยการหาคาตอบจากโจทย์
ปัญหาการคูณและการหาร
8. โจทย์ระคนเป็ นโจทย์ที่มีการบวก ลบ คูณ และ
หารอย่างละ 2 วิธีอยูใ่ นข้อเดียวกัน การคิดคานวณ
ค าตอบให้ ห าผลลัพ ธ์ ข องจ านวนในวงเล็ บ ก่ อ น
แล้วจึงบวกลบคูณหารกับจานวนอื่น ๆ
9. โจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน เป็ นโจทย์ที่มี
เครื่ องหมาย บวก ลบ คูณ หารอย่างน้อย
2 เครื่ องหมาย อยูใ่ นข้อเดียวกัน วิธีแก้ปัญหา
โจทย์ให้เราหาผลลัพธ์ของจานวนที่อยูใ่ นวงเล็บ
ก่อน แล้วจึงนาผลลัพธ์ที่ได้ไปคานวณกับจานวน
ต่อไป
10. แบบรู ปเป็ นกฎเกณฑ์ที่เป็ นระบบเราสามารถ
สร้างแบบรู ปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้และเมื่อ
กาหนดแบบรู ปของจานวนให้สามารถหาจานวน
ต่อไปที่อยูใ่ นแบบรู ปที่กาหนดให้ได้
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมนผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จรง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏบัต
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง หลักเลขค่าประจาหลัก
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเขียนในรู ปกระจาย
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเรี ยงลาดับจานวน
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การประมาณค่าใกล้เคียงเป็ นจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย
เต็มพัน...เต็มล้าน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวก ลบ คูณ หารระคน และโจทย์ปัญหา
7 ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การแก้ปัญหาแบบรู ปและความสัมพันธ์
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
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9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมายและนาเสนอ
10. แบบบันทึกผลการอภิปราย
11. บันทึกความรู ้
12. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วธีการและเครื่องมือประเมนผลการเรียนรู้
2.1 วธีการประเมนผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมนผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นรายกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นรายกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ส่ งทีม่ ่ ุงประเมน
3.1 ความเข้าใจ 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 ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
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ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1

จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่

4
5
6
7
8
9
10

หลักเลข ค่าประจาหลัก และการเขียนในรู ปกระจาย
การเรี ยงลาดับจานวน
การประมาณค่าใกล้เคียงเป็ นจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย
เต็มพัน ... เต็มล้าน
การบวกและการลบ
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
การคูณและการหาร
โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
การบวก ลบ คูณ หารระคน
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
การแก้ปัญหาแบบรู ปและความสัมพันธ์

เวลา
15 ชั่วโมง
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
หลักเลข ค่าประจาหลัก และการเขียนในรูปกระจาย

1

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
ค่าประจาหลักในแต่ละหลักมีค่าเป็ นสิ บเท่าของค่าประจาหลักที่อยูถ่ ดั ไปทางซ้ายมือ
ค่าของตัวเลขแต่ละหลักมีค่าเท่ากับผลคูณของตัวเลขนั้นกับค่าประจาหลัก
การเขียนตัวเลขแทนจานวนนับใด ๆ ในรู ปกระจายเป็ นการเขียนในรู ปการบวกค่าตัวเลขโดดใน
หลักต่าง ๆ ของจานวนนับนั้น
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/1, ค 1.4 ป. 6/1, ค 4.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,
ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกค่าประจาหลัก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก และเขียนในรู ปกระจายได้ (K)
2. ตรวจสอบคาตอบและร่ วมแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับหลักเลข ค่าประจาหลัก และการเขียน
ในรู ปกระจาย (A)
3. เสนอแนวคิดที่ สมเหตุสมผลในการหาค่าประจาหลัก และนาไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องการ
เปรี ยบเทียบจานวน (P)
4. การวัดผลและประเมนผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน - แบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
- แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรมที่ 1 - ใบกิจกรรมที่ 1 หลักและค่าของ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
หลักและค่าของเลขโดด
เลขโดด
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ด้ านคุณธรรม จรยธรรม และค่ านยม (A)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5. สาระการเรียนรู้
1. หลักเลขและค่าประจาหลัก
2. การเขียนในรู ปกระจาย
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนจานวนที่มากกว่า 1,000,000 ได้อย่างถูกต้อง
สั งคมศึกษาฯ
เข้าใจถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับประชากรพื้นที่ที่เป็ นจานวนมากกว่า 1,000,000
ศลปะ
ออกแบบบัตรตัวเลขแสดงจานวนมากกว่า 1,000,000 ได้อย่างสวยงาม
สร้างสรรค์
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมจับคู่บตั รเลขจานวนกับค่าประจาหลัก
ภาษาต่ างประเทศ อ่ านและเขียนจานวนทีม่ ากกว่ า 1,000,000 เป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาในกลุ่ม
ประเทศสมาชกอาเซียน 10 ประเทศได้
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขั้นที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
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2. ทบทวนจานวนที่ไม่เกิน 1,000,000 และจานวนที่มากกว่า 1,000,000 โดยครู สนทนา
กับนักเรี ยนถึงราคาบ้านหรื อรถยนต์จากหนังสื อพิมพ์และใบโฆษณาที่ครู นามาแสดง
แล้วอาสาสมัครนักเรี ยนออกมาเขียนตัวเลขแสดงราคาบนกระดาน จากนั้นครู ติดภาพ
หลักลูกคิดหรื อครู อาจวาดหลักลูกคิดบนกระดานดา แล้วให้นกั เรี ยนติดลูกคิดหรื อ
วาดรู ปลูกคิดลงในหลักตามจานวนที่กาหนดให้ จากนั้นนักเรี ยนและครู ร่วม
ตรวจสอบความถูกต้อง และอ่านจานวนเหล่านั้นร่ วมกัน ปฏิบตั ิกิจกรรมทานองนี้ 3–4
ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
ขั้นที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นาแผนภูมิแสดงหลักและแสดงค่าประจาหลักให้นกั เรี ยนพิจารณา พร้อมทั้งนา
หลักลูกคิดมาเปรี ยบเทียบ จากนั้นให้อาสาสมัครออกมาเขียน 9,196,284,351 แสดงค่า
ของเลขโดดตามค่าประจาหลัก เช่น
ตัวเลข
1
5
3
4
8
2
6
9
1
9

หลัก
หน่ วย
สบ
ร้ อย
พัน
หมื่น
แสน
ล้ าน
สบล้ าน
ร้ อยล้ าน
พันล้ าน

มีค่า
1
50
300
4,000
80,000
200,000
6,000,000
90,000,000
100,000,000
9,000,000,000

และแนะนาให้นกั เรี ยนทราบว่า หลักที่ถดั จากหลักแสนไปเป็ นหลักล้าน ซึ่ งจานวนที่
เกิน 10 ล้านขึ้นไปนิยมอ่านเป็ นค่าประจาหลักของล้าน เช่น 7,096,284,351 อ่านว่า
เจ็ดพันเก้าสิ บหกล้านสองแสนแปดหมื่นสี่ พนั สามร้ อยห้าสิ บเอ็ด ครู ยกตัวอย่าง
ทานองนี้อีก 2–3 ตัวอย่าง
2. ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าการเขียนตัวเลขในรู ปกระจายอาจเขียนได้หลายแบบดังนี้
2.1 เขียนกระจายตามค่าตัวเลขแต่ละหลัก (หรื อตาแหน่ง) เช่น
8,597 = 8,000 + 500 + 90 + 7

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 35

3.

4.

5.

6.

2.2 เขียนกระจายตามค่าประจาหลัก (หรื อตาแหน่ง) เช่น
8,597 = (8 × 1,000) + (5 × 100) + (9 × 10) + (7 × 1) แล้วให้นกั เรี ยนฝึกอ่าน
และเขียนตัวเลขแสดงจานวนต่าง ๆ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาหลักเลข ค่าประจาหลัก และการเขียนในรู ปกระจาย ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันเขียนค่าของจานวนในรู ปกระจายและฝึ ก
อ่านจานวนจากบัตรตัวเลขที่ครู แจกให้ จากนั้นให้สมาชิกช่วยกันเขียนจานวนที่มีค่า
มากกว่า 1,000,000 กลุ่มละ 5 จานวน แล้วฝึกอ่านจานวนที่เขียนขึ้น จากนั้นช่วยกันนา
ตัวเลขจากจานวนที่เขียนมาเติ มในตารางหลัก เลขหน้าชั้นเรี ยนแล้วเขียนค่าประจา
หลัก เพื่อนในชั้นเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายหลักเลขและค่าประจาหลัก และการเขียนในรู ป
กระจายว่าค่าหลักเลขในแต่ละหลักมีค่าเป็ นสิ บของค่าประจาหลักที่อยูถ่ ดั ไปทาง
ขวามือ ค่าของตัวเลขแต่ละหลักมีค่าเท่ากับผลคูณของตัวเลขนั้นกับค่าประจาหลัก
และเราจะนาความรู ้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องหลักเลข ค่าประจาหลัก และการเขียนใน
รู ปกระจาย เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป

ครั้ งที่ 2
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาโจทย์แบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน สารวจและสื บค้นประโยคหรื อข้อความจาก
หนังสื อพิมพ์ หนังสื อเรี ยนวิชาอื่น ๆ ที่มีจานวนที่มากกว่า 1,000,000 แล้วฝึกอ่าน
จานวนที่รวบรวมขึ้นและเขียนในรู ปกระจาย จากนั้นส่ งตัวแทนกลุ่มนาเสนอหน้าชั้น
เรี ยน เพือ่ น ๆ ในชั้นเรี ยนและครู ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
3. นาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาประดิษฐ์เป็นบัตรตัวเลขแสดงจานวน แล้วเขียนเป็ นตัวเลข
ฮินดูอารบิก และตัวเลขไทยได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
4. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 1 หลักและค่าของเลขโดด ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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กำรนำไปใช้
อ่านข้อมูลจากแผนภูมิหรื อตามป้ ายที่มีจานวนมากกว่า 1,000,000 และเขียนตัวเลขแทน
จานวนใด ๆ ในรู ปกระจายได้อย่างถูกต้อง
ขั้นที่ 4

สรุปควำมคิดรวบยอด
ค่าประจาหลักในแต่ละหลักมีค่าเป็ นสิ บเท่าของค่าประจาหลักที่อยูถ่ ดั ไปทางขวามือ
ค่าของตัวเลขแต่ละหลักมีค่าเท่ากับผลคูณของตัวเลขนั้นกับค่าประจาหลัก
การเขียนตัวเลขแทนจานวนนับใด ๆ ในรู ปกระจายเป็ นการเขียนในรู ปการบวกค่า
ตัวเลขโดดในหลักต่าง ๆ ของจานวนนับนั้น
8. กจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนเล่นเกมจับคู่บตั รเลขจานวนโดยกลุ่มที่ 1 จับบัตรเลขจานวน กลุ่มที่ 2 จับบัตรค่าประจา
หลักแล้วจับคู่
2. นักเรี ยนจับคู่การอ่านจานวนที่มากกว่า 1,000,000 จากหลักลูกคิดโดยนักเรี ยนผลัดกันกาหนด
แทนจานวนขึ้น
3. ศึกษาข้อมูลและรับฟังข่าวสารจากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์เกี่ยวกับจานวนที่มากกว่า
1,000,000
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเรี ยงลาดับจานวน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. หนังสื อพิมพ์
2. ภาพหรื อหลักลูกคิด
3. บัตรตัวเลข บัตรภาพจานวนต่าง ๆ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพม่ เตม
1. ตัวเลข แสดงจานวนนับ
2. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเลข ค่าประจาหลัก และการเขียนในรู ปกระจาย
ขั้นที่ 5
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การเรียงลาดับจานวน

2

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การเรี ยงลาดับจานวนหลาย ๆ จานวน ทาได้โดยเปรี ยบเทียบจานวนทีละคู่แล้วเรี ยงลาดับจานวน
ที่มีค่าน้อยไปหาจานวนที่มีค่ามาก หรื อจานวนที่มีค่ามากไปหาจานวนที่มีค่าน้อย
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/1, ค 1.4 ป. 6/1, ค 4.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,
ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เรี ยงลาดับจานวนนับได้ (K)
2. ทางานรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และมีวิจารณญาณในการคิด (A)
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดผลและประเมนผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 การเรี ยงลาดับ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 การเรี ยงลาดับ
จานวน
จานวน
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ด้ านคุณธรรม จรยธรรม และค่ านยม (A)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 การเรี ยงลาดับ
ใบกิจกรรมที่ 2 การเรี ยงลาดับ
จานวน
จานวน
5. สาระการเรียนรู้
การเรี ยงลาดับจานวน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษาฯ
ศลปะ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

อ่านและเขียนจานวนที่มากกว่า 1,000,000
เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าและเรี ยงลาดับราคาสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
เขียนแผนภาพความคิดการเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวน
แข่งขันเรี ยงลาดับจานวนหลาย ๆ จานวน
อ่ านจานวนต่ าง ๆ เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาในกลุ่มประเทศสมาชก
อาเซียน 10 ประเทศ
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ครู ทบทวนค่าประจาหลักโดยให้นกั เรี ยนอ่าน และบอกค่าประจาหลักของจานวนที่
มากกว่า 1,000,000 เช่น 1,101,256,230 และ 1,440,000
3. ให้นกั เรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยน
เพลงมาเรียนคณตศาสตร์
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...สามสิ บยังแจ๋ ว
ชัว่ โมงนี้มาเรี ยน หนูจงพากเพียร เรี ยนวิชาคณิ ตฯ
หนูอย่าเพิ่ง เบือนบิดคณิ ตศาสตร์กม็ ีเรื่ องแจ๋ ว
มาร่ วมมาร้องเพลงกันเพื่อความมุ่งมัน่ มาร้องกันเจื้อยแจ้ว
คณิ ตศาสตร์เพริ ศแพร้ว ได้เรี ยนแล้วช่วยสร้างปัญญา
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู เขียนจานวน 57,257 กับ 3,257 ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบและอธิ บายวิธีการ
เปรี ยบเทียบจานวนสองจานวนที่มีหลักไม่เท่ากัน จนได้ขอ้ สรุ ปว่า การเปรี ยบเทียบ
จานวนสองจานวนที่มีจานวนหลักไม่เท่ากัน จานวนที่มีจานวนหลักมากกว่าจะมีค่า
มากกว่า ครู ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
2. ครู ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวนที่มีหลักเท่ากัน เช่น 38,964,372 กับ
38,833,445 และอธิบายวิธีการเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวนที่มีหลักเท่ากัน จนได้
ข้อสรุ ปว่า การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวนที่มีจานวนหลักเท่ากัน ถ้าเลขโดดใน
หลักซ้ายมือสุ ดของจานวนใดมีค่ามากกว่า จานวนนั้นจะมีค่ามากกว่า ถ้าเลขโดดใน
หลักซ้ายมือสุ ดมีค่าเท่ากัน ให้เปรี ยบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวามือ
ของแต่ละจานวนทีละหลัก
3. ครู นาบัตรตัวเลขแสดงจานวนหลาย ๆ จานวน ได้ แ ก่ 240,201 70,680,064
7,234,121 55,231 ให้นกั เรี ยนเรี ยงลาดับโดยครู แนะนาให้นกั เรี ยนเขียนตาราง
เปรี ยบเทียบเพื่อให้เห็นได้ชดั เจนและเรี ยงลาดับให้ถูกต้อง เช่น
จากตารางจะเห็นว่า จานวนที่มีหลักสิ บล้านเพียงจานวนเดียว คือ 70,680,064 ซึ่ งเป็ น
จานวนที่มากที่สุด รองลงมาคือ 7,234,121, 240,201 และ 55,231 จึงเรี ยงลาดับได้ดงั นี้
70,680,064, 7,234,121, 240,201, 55,231
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จานวน
240,201
70,680,064
7,234,121
55,231

สบ
ล้ าน
7
-

ล้ าน

แสน

หมื่น

พัน

ร้ อย

สบ

หน่ วย

0
7
-

2
6
2
-

4
8
3
5

0
0
4
5

2
0
1
2

0
6
2
3

1
4
1
1

4. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหา การเรี ยงลาดับจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันกาหนดจานวน 3–5 จานวน จากนั้นให้
ช่วยกันเปรี ยบเทียบจานวน แล้วเรี ยงลาดับจานวน
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันตัดราคาสิ นค้าจากใบโฆษณาสิ นค้า
หลาย ๆ จานวน ให้นกั เรี ยนช่วยกันเปรี ยบเทียบทีละคู่และตีตารางเปรี ยบเทียบเพื่อให้
เรี ยงลาดับได้ถูกต้อง
2. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพความคิดเกี่ ยวกับการเปรี ยบเทียบจานวนที่มี
จานวนหลักเท่ากันและจานวนหลักไม่เท่ากัน
3. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 2 การเรี ยงลาดับจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. เปรี ยบเทียบพื้นที่ของจังหวัดต่าง ๆ และจานวนประชากรในชุมชนที่ตนอาศัยอยูไ่ ด้
2. ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการซื้อขายในชีวิตประจาวันโดยใช้การเรี ยงลาดับจานวน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวนที่มีจานวนหลักไม่เท่ากัน จานวนที่มีจานวนหลัก
มากกว่าจะมีค่ามากกว่า
การเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวนที่มีจานวนหลักเท่ากัน ถ้าเลขโดดในหลักซ้ายมือ
สุ ดของจานวนใดมีค่ามากกว่า จานวนนั้นจะมีค่ามากกว่า ถ้าเลขโดดในหลักซ้ายมือสุ ดมีค่า
เท่ากัน ให้เปรี ยบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวามือของแต่ละจานวนทีละหลัก
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8. กจกรรมเสนอแนะ
1. เรี ยงลาดับจานวนหลาย ๆ จานวนจากการตีตารางเปรี ยบเทียบ
2. ทาแผนภาพความคิดเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบจานวน และการเรี ยงลาดับจานวน
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการประมาณค่าใกล้เคียงเป็ นจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน ... เต็มล้าน
เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ป้ ายโฆษณาสิ นค้า
2. บัตรตัวเลขแสดงจานวน
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ใบกิจกรรมที่ 2 การเรี ยงลาดับจานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อ
การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพม่ เตม
1. บัตรตัวเลข
2. แผนภูมิค่าประจาหลัก
3. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
5. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยงลาดับจานวน
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การประมาณค่ าใกล้ เคียงเป็ นจานวนเต็มสบ
เต็มร้ อย เต็มพัน ... เต็มล้ าน

3

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การกาหนดตัวเลขแทนจานวนและการนาจานวนไปใช้บางครั้ งต้องกาหนดเป็ นค่าประมาณ
ใกล้เคียงจานวนเต็มของหลักต่าง ๆ แทนได้ โดยคะเนให้ใกล้เคียงกับความจริ ง
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/1, ค 1.4 ป. 6/1, ค 4.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,ค
6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาค่าใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน...เต็มล้านได้ (K)
2. ทางานเป็ นระบบ รอบคอบ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
3. เห็นประโยชน์และนาไปใช้ในการเรี ยนสาระอื่น ๆ และในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดผลและประเมนผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 ประมาณค่าเป็ น ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3 ประมาณค่าเป็ น
จานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน
จานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน - ใบกิจกรรมที่ 4 ประมาณค่า
และใบกิจกรรมที่ 4 ประมาณค่า
ตัวเลข
ตัวเลข
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ด้ านคุณธรรม จรยธรรม และค่ านยม (A)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 ประมาณค่าเป็ น ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3 ประมาณค่าเป็ น
จานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน
จานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน
- ใบกิจกรรมที่ 4 ประมาณค่า
และใบกิจกรรมที่ 4 ประมาณค่า
ตัวเลข
ตัวเลข
5. สาระการเรียนรู้
การประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มหลักต่าง ๆ
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
บอกค่าประมาณของข้อมูลชนิดต่าง ๆ ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
วทยาศาสตร์ สารวจราคาสิ นค้า เปรี ยบเทียบราคาก่อนจะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
สั งคมศึกษาฯ ประมาณการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว
ศลปะ
ประดิษฐ์แผ่นพับความรู ้โดยใช้การประมาณ
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมทายราคา เกมประมาณค่าใกล้เคียงคาตอบได้มากที่สุด
การงานอาชีพฯ การคิดคานวณราคาสิ นค้าต่าง ๆ โดยการประมาณเพื่อใช้ในการซื้อ–ขายสิ นค้า
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนและครู ร่วมกันร้องเพลง มาเรียนคณตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
3. ครู ให้นกั เรี ยนพิจารณาเส้นจานวนซึ่ งมีจานวนตั้งแต่ 120 ถึง 130 จากนั้นตั้งคาถาม
ถามนักเรี ยนว่าจานวนใดอยูร่ ะหว่าง 120 กับ 130 บ้าง (121 122 123 124 125 126
127 128 129) จานวนใดอยูใ่ กล้ 120 (121 122 123 124) จานวนใดอยูใ่ กล้ 130 (126
127 128 129) และจานวนใดอยูห่ ่างจาก 120 และ 130 เท่ากัน (125)
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนสังเกตจานวนบนเส้นจานวนซึ่งมีจานวนตั้งแต่ 661 ถึง 670 แล้วให้
นักเรี ยนพิจารณาจานวนต่าง ๆ ที่อยูบ่ นเส้นจานวนว่า 661, 662, 663, 664 มี
ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บคือจานวนใด และ 665, 666, 667, 668, 669 มี
ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บคือจานวนใด จากนั้นครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
สรุ ปว่า การหาค่าจานวนเต็มสิ บทาได้โดยพิจารณาตัวเลขในหลักหน่วยของจานวน
นั้นคือ ถ้าต่ากว่า 5 ให้ประมาณเป็ นจานวนเต็มสิ บที่มีค่าน้อยกว่าจานวนนั้น
ถ้าตัวเลขในหลักหน่วยตั้งแต่ 5 ขึ้นไปให้ประมาณเป็ นจานวนเต็มสิ บที่มีค่ามากกว่า
จานวนนั้น ยกตัวอย่างให้นกั เรี ยนหาค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บ 2–3 ตัวอย่าง
จนนักเรี ยนเข้าใจ
2. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาการประมาณค่าใกล้เคียงเป็ นจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย
เต็มพัน...เต็มล้าน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยจับคู่ 2 คนในแต่ละกลุ่ม คู่แรกให้บอกจานวนสาม
หลักและสี่ หลักอย่างละ 2 จานวน คู่ที่สองให้บอกค่าใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บ
เต็มร้อย เต็มพันของจานวนที่เพื่อนกาหนด โดยให้นกั เรี ยนทั้งสองฝ่ ายผลัดกันถาม
ตอบไปมาจนเข้าใจ
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายการหาค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มร้อยว่า ทาได้
โดยพิจารณาตัวเลขในหลักสิ บของจานวนนั้น ถ้าต่ากว่า 50 ให้ประมาณเป็ นจานวน
เต็มร้อยที่มีค่าน้อยกว่าจานวนนั้น ถ้าตั้งแต่ 50 ขึ้นไปให้ประมาณเป็ นจานวนเต็มร้อยที่
มีค่ามากกว่าจานวนน้อยกว่า 500 ให้ประมาณเป็ นจานวนเต็มพันที่มีค่าน้อยกว่า
จานวนนั้น ถ้าหลักร้อยมีค่าตั้งแต่ 500 ขึ้นไปให้ประมาณเป็นจานวนเต็มพันที่มีค่า
มากกว่าจานวนนั้น
5. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความหมายของการประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มหลัก
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ต่าง ๆ ว่าอาจใช้ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มในหลักต่าง ๆ แทนได้โดยใช้วิธีการ
เดียวกันกับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บ จานวนเต็มร้อย จานวนเต็มพัน
...จานวนเต็มล้าน
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการประมาณค่าใกล้เคียงเป็ นจานวน
เต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน...เต็มล้าน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 3 การประมาณค่าเป็ นจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน และ
กิจกรรมที่ 4 ประมาณค่าตัวเลข ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
3. ให้นกั เรี ยนจาลองสถานการณ์ช่วยกันเลือกรู ปสิ นค้าจากใบโฆษณาสิ นค้าที่นกั เรี ยน
เตรี ยมมาโดยประมาณราคาก่อนให้ใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน แล้วตัด
ออกมาตกแต่งบนกระดาษ เขียนราคาที่ประมาณและราคาจริ ง พร้อมรวมเงินที่ใช้จ่าย
ต้องไม่เกิน 15,000 บาท โดยสิ นค้าเพียงอย่างละ 1 ชิ้นเท่านั้น
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. การประมาณค่าในการใช้จ่าย
2. ซื้อสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
3. การฝึ กทักษะการคิดคานวณโดยการประมาณค่าอย่างคร่ าว ๆ ให้ใกล้เคียงกับความ
เป็ นจริ งที่สุด
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มหลักต่าง ๆ อาจใช้ค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มใน
หลักต่าง ๆ แทนได้โดยใช้วิธีการเดียวกันกับการหาค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มสิ บ จานวนเต็ม
ร้อยและจานวนเต็มพัน เช่น
ถ้าต่ากว่า 5, 50, 500, 5,000... ให้ประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มน้อยกว่าจานวนนั้น
ถ้าตั้งแต่ 5, 50, 500, 5,000... ให้ประมาณค่าใกล้เคียงจานวนเต็มมากกว่าจานวนนั้น
8. กจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนจานวนที่มีค่ามากกว่า 1,000,000 ในรู ปกระจาย
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เขียนจานวนที่มีค่ามากกว่า 1,000,000 จากรู ปกระจาย
บอกจานวนจากค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
บอกหลักและค่าของตัวเลขที่ขีดเส้นใต้
ครู ให้ใบงานเรื่ องการบวกและการลบ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรตัวเลข บัตรภาพจานวนต่าง ๆ
2. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 3 การประมาณค่าเป็ นจานวนเต็มสิ บ เต็มร้อย เต็มพัน และกิจกรรมที่ 4
ประมาณค่าตัวเลข ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพม่ เตม
1. ใบโฆษณาสิ นค้า
2. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ หนังสื อพิมพ์ หนังสื อวารสาร ฯลฯ
3. การบริ โภคและอุปโภคในชีวิตประจาวัน
2.
3.
4.
5.

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การบวกและการลบ

4

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การบวกและการลบจานวนที่มีหลายหลัก ทาได้โดยเขียนจานวนให้หลักตรงกันแล้วบวก
ลบกัน ในการหาผลบวกของจานวนที่มีหลายหลัก จานวนที่นามาบวกกันสามารถสลับที่กนั โดย
บวกจานวนที่หนึ่งกับจานวนที่สองก่อน หรื อบวกจานวนที่สองกับจานวนที่สามก่อนก็ได้ แล้วจึง
บวกจานวนที่เหลือ ผลบวกที่ได้จะมีค่าเท่ากัน ซึ่งเป็ นไปตามหลักการสลับที่ของการบวก และการ
เปลี่ยนหมู่ของการบวก
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/1, ค 1.4 ป. 6/1, ค 4.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,ค
6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ของการบวก ในการคิดคานวณได้ (K)
2. เสนอแนวคิดที่สมเหตุสมผล และนาวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีการประมาณคาตอบ ตรวจสอบคาตอบการบวกและการลบจานวนที่มีหลายหลักได้ (A)
4. การวัดผลและประเมนผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามกิจกรรม - ใบกิจกรรมสร้างโจทย์การบวก ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
สร้างโจทย์การบวกและการลบ
และการลบ
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ด้ านคุณธรรม จรยธรรม และค่ านยม (A)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามกิจกรรม - ใบกิจกรรมสร้างโจทย์การบวก
สร้างโจทย์การบวกและการลบ
และการลบ
4. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

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. สมบัติการสลับที่ของการบวก
2. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วทยาศาสตร์
ศลปะ
สุ ขศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ

การนาเสนอผลการบวกและการลบจานวนที่มีหลายหลัก
เปรี ยบเทียบการหาคาตอบโดยใช้สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่
ทาแผ่นพับ ใบความรู ้เกี่ยวกับการบวกลบจานวนที่มีหลายหลัก
เล่นเกมหาจานวนที่หายไปโดยใช้สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ครู ทบทวนการบวกโดยวิธีกระจายตามแนวตั้งที่มีการทด เช่น
6,476 + 1,084 =
วิธีทา
6,476 = 6,000 + 400 + 70 + 6
+
1,084 = 1,000 +
0 + 80 + 4
7,000 + 400 + 150 + 10 = 7,560
ต่อไปจึงให้ทาวิธีลดั
6,476
+
1,084
7,560
ทากิจกรรมทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนสามารถทาวิธีลดั เพียงวิธีเ ดียว
ได้อย่างคล่องแคล่ว
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู เขียนเส้นจานวนบนกระดานดาแสดงคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกได้ดงั นี้

1

5

10

15

20

25

30

35

จากนั้นอธิ บายเพิ่มเติมว่านักเรี ยนควรใช้สมบัติการสลับที่ของการบวก ช่วยใน
การหาผลบวกได้ เช่น
20 + 8 = 28
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ดังนั้น

8 + 20 = 28
20 + 8 = 8 + 20

ให้นกั เรี ยนแต่ละคนหาจานวนที่มาเติมลงใน เพื่อทาให้ประโยคเป็ นจริ งโดย
ไม่ตอ้ งหาผลบวกก่อนเช่น 126 + = 337 + 126 ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง
จนนักเรี ยนสามารถสรุ ปร่ วมกันได้วา่ เราจะใส่ จานวนลงใน ได้ทนั ทีโดยใช้
คุณสมบัติน้ ีมาช่วย
2. ครู กาหนดประโยคสัญลักษณ์ที่นาจานวนสามจานวนบวกกัน ให้นกั เรี ยนหาคาตอบ
โดยครู ถามถึงเหตุผลที่ได้มาของคาตอบ เป็ นต้นว่าจานวนสองจานวนบวกกันก่อน
แล้วจึงนาผลบวกนั้นบวกกับจานวนที่เหลือ ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าให้นกั เรี ยนใช้
เครื่ องหมายวงเล็บ ( ) เพื่อแสดงว่าจะหาผลบวกของจานวนคู่ใดก่อน เช่น
(23,675 + 1,019) + 22,794 =

3.
4.

5.

6.

23,675 + (1,019 + 22,794) =

ให้นกั เรี ยนสังเกตผลลัพธ์ของประโยคทั้งสองประโยคว่าเท่ากันหรื อไม่
หลังจากปฏิบตั ิกิจกรรมจากหลาย ๆ ตัวอย่าง จนนักเรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ เมื่อมี
จานวนอยูส่ ามจานวน จะรวมจานวนคู่ใดก่อน จากนั้นรวมกับจานวนที่เหลือ ผลลัพธ์
ที่ได้จะเท่ากัน คุณสมบัติน้ ีเรี ยกว่า “สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก”
นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิ ปรายเพื่อแสดงว่า “สมบัติการเปลี่ ยนหมู่ของการบวก”
นามาใช้ช่วยหาคาตอบได้เร็ วขึ้น
ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาการบวกและการลบในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่ วมกันคิดประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบ
ที่มีหลักพันขึ้นไป จากนั้นส่ งตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาเขียนประโยคสัญลักษณ์หน้าชั้น
เรี ยน แล้วแลกเปลี่ยนกันทาระหว่างกลุ่ม โดยให้ครู ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบ
ที่ได้
ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการบวกและการลบ เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป

ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
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2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันหาคาตอบจากแถบโจทย์การบวกและการ
ลบจานวนที่มีหลายหลัก
3. นักเรี ยนสร้างโจทย์การบวกและการลบคนละ 2–3 ข้อ พร้อมแสดงวิธีหาคาตอบ
ในกระดาษ A4 ตกแต่งให้สวยงาม ส่ งให้ครู ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบ และ
จัดเก็บแฟ้ มสะสมผลงาน
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้เรื่ องการบวกและการลบจานวนที่มีหลายหลักมาสร้างเกมคณิ ตศาสตร์
โดยอาศัยสมบัติสลับที่ของการบวก และสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
2. การนับสิ่ งต่าง ๆ และการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การบวกและการลบจานวนที่มีหลายหลักทาได้โดยเขียนจานวนให้หลักตรงกันแล้วบวก
ลบกัน การบวกจานวนที่มีหลายจานวนมีสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยน
หมู่ของการบวก
8. กจกรรมเสนอแนะ
1. ทาโครงงานคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการหาผลบวกและผลลบโดยวิธีลดั หรื อวิธีที่นกั เรี ยนสนใจ
2. เขียนแผนภาพความคิด แสดงวิธีการบวกและการลบจานวนที่มีหลายหลัก
3. ใช้วิธีลดั ในการบวกลบจานวนที่มีหลายหลักในชีวิตประจาวัน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบประโยคสัญลักษณ์การบวกการลบที่มีหลายหลัก
2. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพม่ เตม
1. โจทย์การบวกการลบจานวนที่มีหลายหลัก
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
3. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
5. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบวกและการลบ
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการบวกและการลบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร

5
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ต้องวิเคราะห์โจทย์ เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึง
หาคาตอบ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/1, ค 1.4 ป. 6/1, ค 4.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,
ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์หาคาตอบ และแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหาการบวกและการลบได้ (K)
2. มีความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. นาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบไปใช้ในการเรี ยนสาระอื่นและใช้ในชีวิตประจาวัน
(P)
4. การวัดผลและประเมนผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามกิจกรรม - ใบกิจกรรมสร้างโจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและ
การบวกและการลบ
การลบ
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ด้ านคุณธรรม จรยธรรม และค่ านยม (A)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามกิจกรรม - ใบกิจกรรมสร้างโจทย์ปัญหา
สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและ
การบวกและการลบ
การลบ
4. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประเมินชิ้นงานในแฟ้ มสะสม
ผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
นาเสนอผลการบวกลบจากโจทย์ปัญหาโดยการจัดป้ ายนิเทศ
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ มาแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ศลปะ
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์เกมคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก การ
ลบ
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สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การงานอาชีพฯ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก การลบที่แต่ละกลุ่มจัดทาขึ้น
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนและครู ร่วมกันร้องเพลง มาเรี ยนคณตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมของ
นักเรี ยน
3. ครู สนทนากับนักเรี ยนว่าในชีวิตประจาวัน การซื้ อขายสิ นค้าในชีวิตประจาวันเป็ นการ
แก้โ จทย์ปัญหาซึ่ ง เป็ นพื้ น ฐานในการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ แ ละผูก พัน กับการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของทุกคนอยูต่ ลอดเวลา
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้นักเรี ยนอ่ านโจทย์จากแถบโจทย์ปัญหาด้วยตนเองหลาย ๆ ครั้ งจนเข้าใจว่า
โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ ง และโจทย์ตอ้ งการทราบอะไร เช่น
มีเงินหนึ่งพันบาท
เสื้ อผ้าใส่ ลาลอง
ซื้อผักผลไม้
เหลือเงินห้าร้อยสาม

ไปตลาดซื้อสิ่ งของ
กับรองเท้าสี สวยงาม
ได้ทุเรี ยนกับมะขาม
ถามว่า...ใช้ไปเท่าไร

ครู ซกั ถามเพื่อให้นกั เรี ยนตีความหมายของโจทย์ให้อยูใ่ นรู ปของตัวเลขและเขียนอยู่
ในรู ปของตัวเลข ถามนักเรี ยนและเขียนข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปประโยคสัญลักษณ์ได้ เช่น
1,000 – 503 =
2. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาโจทย์ปัญหาการบวกและการลบในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ฝึ กแต่งโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจาก
ใบโฆษณาสิ นค้า ช่วยกันสรุ ปแนวคิดเพื่อหาคาตอบพร้อมแสดงวิธีทาเป็ นขั้น ๆ ลงใน
กระดาษเปล่าที่ครู แจกให้ และส่ งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
4. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปว่า การวิเคราะห์โจทย์ปัญหามีข้นั ตอนดังนี้
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1) หาสิ่ งที่โจทย์กาหนด
2) หาสิ่ งที่โจทย์ถาม
3) หาคาตอบด้วยวิธีการใด
4) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
5) แสดงวิธีทา
6) ตรวจคาตอบ
5. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่ วมกันแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากแถบโจทย์
ปั ญหาที่ครู แจกให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเพิ่มเติมอีก 2–3 ตัวอย่าง แล้วให้นกั เรี ยน
แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกไปแสดงแนวคิดพร้อมทั้งวิธีทาบนกระดาน
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน เขียนแผนภาพความคิด แสดงวิธีการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบ
2. ให้นกั เรี ยนกลุ่มเดิมแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม โดยให้นกั เรี ยนคนที่ 1 แต่งโจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับการบวกและลบ นักเรี ยนคนที่ 2 เขียนประโยคสัญลักษณ์ นักเรี ยนคนที่ 3 หา
คาตอบโดยแสดงวิธีทา จากนั้นให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนกันโดยทุกกลุ่มมีโอกาสทา
กิจกรรมครบทั้งสามชนิด
3. นักเรี ยนสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบคนละ 2–3 ข้อ พร้อมแสดงวิธีหา
คาตอบในกระดาษ A4 ตกแต่งให้สวยงาม ส่ งให้ครู ตรวจสอบความถูกต้องของ
คาตอบ และจัดเก็บแฟ้ มสะสมผลงาน
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
การใช้จ่าย และการซื้อสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ต้องวิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้ว
จึงหาคาตอบ และตรวจสอบว่าวิธีการและคาตอบถูกต้องหรื อไม่
8. กจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนนาความรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ มาสร้างเกมคณิ ตศาสตร์ เช่น ให้โยงเส้น
จับคู่ระหว่างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ กับคาตอบ
2. หาผลลัพธ์และแสดงวิธีทาจากแถบโจทย์ที่กาหนดให้
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการคูณและการหาร เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบโจทย์ปัญหา
2. ใบโฆษณาสิ นค้า
3. กรรไกร กาว กระดาษ
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพม่ เตม
1.
2.
3.
4.
5.

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การคูณและการหาร

6

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การบวกและการคูณจะมีสมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจง
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/1, ค 1.4 ป. 6/1, ค 4.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,ค
6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณในการคานวณได้ (K)
2. มีการประมาณคาตอบและตรวจสอบคาตอบที่ได้ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. นาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบไปใช้ในการเรี ยนสาระอื่นและใช้ในชีวิตประจาวัน
(P)
4. การวัดผลและประเมนผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามกิจกรรม - แถบประโยคสัญลักษณ์
แถบประโยคสัญลักษณ์

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านคุณธรรม จรยธรรม และค่ านยม (A)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตาม รายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามกิจกรรม - แถบประโยคสัญลักษณ์
แถบประโยคสัญลักษณ์

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. สมบัติการสลับที่ของการคูณ
2. สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
3. สมบัติการแจกแจง
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การนาเสนอการคิดเลขเร็ วด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การคูณแบบโครงผลึก
วทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบการคิดเลขเร็ วโดยใช้สมบัติของการคูณ
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ องสมบัติของการคูณไปใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
ศลปะ
ทาแผ่นพับ ใบความรู ้เกี่ยวกับการคิดเลขโดยวิธีต่าง ๆ โดยใช้สมบัติของ
จานวนนับ
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมจับคู่ สมบัติของจานวนนับ
การงานอาชีพฯ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับสมบัติการคูณเกี่ยวกับการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
3. ทบทวนความหมายของการคูณโดยใช้เส้นจานวนดังนี้
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จากรู ปเริ่ มต้นที่ 0 นับทีละ 5 ไปทางขวา 4 ครั้ง ได้ 20 และเขียนประโยคสัญลักษณ์
การคูณเป็ น 5 × 4 = 20 ครู ยกตัวอย่างอื่น ๆ เพิ่มเติม 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แสดงคุณสมบัติการสลับที่ของการคูณโดยให้นกั เรี ยนจัดสิ่ งของที่นบั ได้เป็ นสอง
หมู่ แล้ววาดภาพแสดงการจัดสิ่ งของ และให้นกั เรี ยนเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
พร้อมทั้งหาคาตอบ ดังตัวอย่าง

6 × 7 = 42

7 × 6 = 42
ดังนั้น 6 × 7 = 7 × 6

จากกิจกรรมดังกล่าวให้นกั เรี ยนช่วยกันสรุ ปว่า การคูณจานวนสองจานวนจะนาตัว
ใดเป็ นตัวตั้งก็ได้ ผลคูณที่ได้จะเท่ากัน ซึ่งเป็ นคุณสมบัติการสลับที่ของการคูณ
2. ครู ต้ งั คาถามในการหาผลคูณ ดังตัวอย่าง เช่น 123 × 12,795 = 12,795 × 
นักเรี ยนไม่ตอ้ งหาผลคูณก่อน ใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณมาช่วยจะได้
123 × 12,795 = 12,795 × 123 ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
3. ครู กาหนดประโยคสัญลักษณ์ที่มีการคูณจานวนสามจานวนให้นกั เรี ยนลองหาคาตอบ
เช่น
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8 × 9 × 10 =  ครู ขออาสาสมัคร 1 คน และถามว่าหาคาตอบอย่างไร
และแนะนาให้นกั เรี ยนใส่ เครื่ องหมายวงเล็บเพื่อแสดงว่าเราจะต้องหาผลบวกของ
จานวนใดก่อน ครู แบ่งกระดาษออกเป็ น 2 ช่วง เพื่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์ 2
ประโยค ดังนี้
(8 × 9) × 10 = 
8 × (9 × 10) = 
72 × 10 = 720
8 × 90
= 720
ดังนั้น (8 × 9) × 10 = 720 และ 8 × (9 × 10) = 720
ครู ยกตัวอย่างอีก 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
4. ให้นกั เรี ยนสังเกตผลลัพธ์ของประโยคทั้งสองว่าเท่ากันหรื อไม่ หลังจากปฏิบตั ิ
กิจกรรมหลายครั้งจนนักเรี ยนสรุ ปได้วา่ เมื่อมีจานวนอยูส่ ามจานวน จะคูณคู่ใดก่อนก็
ได้ แล้วคูณกับจานวนที่เหลือ ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากัน คุณสมบัติน้ ีเรี ยกว่า “คุณสมบัติ
การเปลี่ยนหมู่ของการคูณ” ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนสามารถสรุ ป
ได้วา่ การคูณจานวนหลายจานวนตั้งแต่ 3 จานวนขึ้นไป เราจะคูณจานวนคู่ใดก่อน
แล้วนาผลลัพธ์ไปคูณกับจานวนที่เหลือ คาตอบที่ได้จะเท่ากัน ซึ่งเป็ นคุณสมบัติของ
การเปลี่ยนหมู่ของการคูณ ครู แนะนาให้นกั เรี ยนทราบว่า คุณสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของ
การคูณจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถหาผลคูณของจานวนหลายจานวนได้รวดเร็ วขึ้น
เช่น (75 × 5) × 200 ถ้าใช้คุณสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณจะได้ดงั นี้
75 × (5 × 200)

= 75 × (5 × 200)
= 75 × (1,000)
= 75,000
ซึ่งจะทาให้สามารถหาผลคูณได้สะดวกและรวดเร็ ว
5. ครู ให้นกั เรี ยนพิจารณาประโยคสัญลักษณ์ของการคูณต่อไปนี้
5.1 145 × (17 + 152)

วิธีคิด 145 × (17 + 152)

= 145 × 169

= 24,505
5.2 (145 × 17) + (145 × 152)
วิธีคิด (145 × 17) + (145 × 152)
= 2,465 + 22,040 = 24,505
ครู ให้นกั เรี ยนสังเกตดูผลลัพธ์ในข้อ 5.1 และ 5.2 เท่ากันและตั้งโจทย์ปัญหา
ทานองเดียวกันจนนักเรี ยนสรุ ปได้ว่า การคูณจานวนที่ 1 กับผลบวกของจานวนที่ 2
และจานวนที่ 3 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับผลคูณของจานวนที่ 1 กับจานวนที่ 2 บวกกับผล
คูณของจานวนที่ 1 กับจานวนที่ 3 ซึ่งเราเรี ยกคุณสมบัติน้ ีวา่ คุณสมบัติการแจกแจง
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ครู แนะนาให้นกั เรี ยนทราบว่า คุณสมบัติการแจกแจงนี้จะช่วยให้นกั เรี ยนหาผล
คูณของจานวนที่มีหลายหลักได้ง่ายขึ้น เช่น
55 × 150 = 55 × (100 + 50)
หรื อ 55 × 150 = (50 + 5) × 150
= (55 × 100) + (55 × 50)
= (50 × 150) + (5 × 150)
= 5,500 + 2,750
= 7,500 + 750
= 8,250
= 8,250
6. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า การคูณจานวนที่มีหลายหลักหาผลคูณได้ท้ งั ใน
แนวนอน และแนวตั้ง โดยนาค่าของตัวเลขในแต่ละหลักของตัวคูณไปคูณตัวเลขทุก
ตัวของตัวตั้ง จากนั้นนาผลคูณทั้งหมดมาบวกกันและการหารจานวนที่มีหลายหลักจะ
เริ่ มต้นจากตัวเลขทางซ้ายมือสุ ดก่อน แล้วจึงหารตัวเลขในหลักถัดไปทางขวามือ
ตามลาดับ
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน แต่ละกลุ่มจะได้แถบประโยคสัญลักษณ์กลุ่มละ 20
ใบ ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มจับคู่แถบประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับสมบัติการสลับ
ที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ และสมบัติการแจกแจง กลุ่มใดจับคู่
เสร็ จก่อนและถูกต้องเป็ นผูช้ นะและออกมาหน้าชั้นเรี ยนช่วยกันหาคาตอบจากแถบ
ประโยคสัญลักษณ์ท้ งั 20 ใบ
2. ทบทวนวิธีการคานวณหาคาตอบจากการคูณและการหารโจทย์ที่กาหนด ฝึ กคิด
หลาย ๆ ตัวอย่าง
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. การหาผลคูณโดยใช้สมบัติการแจกแจง เช่น
2,600 × (150) = 2,600 × (100 + 50)
= (2,600 × 100) + (2,600 × 50)
= 260,000 + 130,000
= 390,000
2. การหาผลหารโดยใช้สมบัติของจานวนนับ เช่น
1,080  54
= 1,080  (9 × 6)
= (1,080  9)  6
= 120  6
= 20
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ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. จานวนสองจานวนที่นามาคูณกันสามารถสลับที่กนั ได้โดยผลคูณยังคงเท่าเดิม
2. จานวนสามจานวนที่นามาคูณกัน จะคูณจานวนที่หนึ่งกับจานวนที่สองก่อนหรื อจะ
คูณจานวนที่สองกับจานวนที่สามก่อนก็ได้ แล้วจึงนาไปคูณกับจานวนที่เหลือ ผล
คูณย่อมเท่ากัน
3. การคูณจานวนที่หนึ่งกับผลบวกของจานวนที่สองและจานวนที่สามจะได้ผลลัพธ์
เท่ากับผลคูณของจานวนที่หนึ่งกับจานวนที่สองบวกกับผลคูณจานวนที่หนึ่งกับ
จานวนที่สาม
8. กจกรรมเสนอแนะ
1. รวบรวมวิธีการหาผลคูณและผลหารโดยวิธีลดั หรื อวิธีที่นกั เรี ยนสนใจมาทาให้การคิดเลขเร็ ว
หรื อทาโครงงานคณิ ตศาสตร์
2. ใช้วิธีลดั หรื อเทคนิคในการคูณและหารในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการซื้อขาย การคานวณ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภาพแสดงการคูณ
2. แผนภาพแสดงการหาร
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพม่ เตม
1. หนังสื อการคิดเลขเร็ ว
2. VCD การคิดเลขเร็ ว
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคูณและการหาร
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการคูณและการหาร

7

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
ในชีวิตประจาวันเรามักประสบปั ญหาต่าง ๆ ปั ญหาบางอย่างจาเป็นต้องใช้การคานวณพื้นฐานใน
การแก้ปัญหา โดยการหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/1, ค 1.4 ป. 6/1, ค 4.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,ค
6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์ หาคาตอบ และแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหาการคูณและการหารได้ (K)
2. มีความรับผิดชอบ ทางานเป็ นระบบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. นาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารไปใช้ในการเรี ยนสาระอื่นและใช้ในชีวิตประจาวัน
(P)
4. การวัดผลและประเมนผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 6 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 6 โจทย์ปัญหา

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 68

ด้ านคุณธรรม จรยธรรม และค่ านยม (A)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 6 โจทย์ปัญหา
ใบกิจกรรมที่ 6 โจทย์ปัญหา

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การนาเสนอผลคูณและผลหารด้วยวิธีต่าง ๆ กันหรื อจัดป้ ายนิเทศ
วทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบการบวกลบโจทย์เลขที่มีเครื่ องหมาย ( ) สลับตาแหน่งกัน
สั งคมศึกษาฯ
นาโจทย์การคูณ การหารไปใช้ในชีวิตประจาวัน และการเรี ยนในระดับสู ง
ขึ้น
ศลปะ
ประดิษฐ์ใบความรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณและการหารได้และสวยงาม
สุ ขศึกษาฯ
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์เกมคณิ ตศาสตร์ที่อาศัยการคูณและการหาร
การงานอาชีพฯ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับโจทย์การบวกและการลบจานวนนับ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
3. ครู นาโจทย์ปัญหาการคูณอ่านให้นกั เรี ยนฟัง หรื อให้อ่านโจทย์จากแถบโจทย์ปัญหา
แล้วช่วยกันคิดตีความจากโจทย์ปัญหาเหล่านั้นว่ามีความหมายให้ทาวิธีใด เช่น
มีลูกชิ้น 25 ไม้ แต่ละไม้มีลูกชิ้น 5 ลูก มีลูกชิ้นทั้งหมดกี่ลูก ครู วาดรู ปลูกชิ้นที่เสี ยบ
ไม้อยูใ่ ห้นกั เรี ยนดู ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปว่าการคูณจะทาได้รวดเร็ วควรเขียน
ประโยคสัญลักษณ์ 25 × 5 =  แล้วให้นกั เรี ยนหาคาตอบที่ทาให้ประโยคเป็ นจริ ง
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู เขียนโจทย์ปัญหาที่มีจานวนหลาย ๆ หลักและดาเนินการวิเคราะห์โจทย์ทานองเดียว
กัน นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาโจทย์ปัญหาในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ฝึ กแต่งโจทย์ปัญหาการคูณบวกและการหารจาก
ใบโฆษณาสิ นค้า แล้วช่วยกันสรุ ปแนวคิดเพื่อหาคาตอบแล้วแสดงวิธีทาเป็ นขั้น ๆ ลง
ในกระดาษเปล่าที่ครู แจกให้ แล้วส่ งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและการหารมีข้ นั ตอน
ดังนี้
1) หาสิ่ งที่โจทย์กาหนด
2) หาสิ่ งที่โจทย์ถาม
3) หาคาตอบด้วยวิธีการใด
4) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
5) แสดงวิธีทา
6) ตรวจคาตอบ
4. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่ วมกันแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากแถบโจทย์
ปัญหาที่ครู แจกให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม เพิ่มเติมอีก 2–3 ตัวอย่าง แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
ส่ งตัวแทนออกไปแสดงแนวคิดพร้อมทั้งวิธีทาบนกระดาน
5. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
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1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ครู กาหนดประโยคสัญลักษณ์ลงบนกระดานดังนี้
1) 56,000  800 = 
2) 780 × 80
=
3) 4,560  80
=
4) 250 × 800
=
5) 17,560  50 = 
จากนั้นให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน สร้างโจทย์ปัญหาให้สอดคล้องกับ
ประโยคสัญลักษณ์ และส่ งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอโจทย์ปัญหาของกลุ่มของ
ตนเอง โดยครู และเพื่อนร่ วมตรวจสอบความถูกต้อง
3. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 6 โจทย์ปัญหา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การคิดเลขเร็ ว และทักษะการใช้เหตุผลจากการทาโจทย์การ
คูณและการหาร
2. แก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับเรื่ องการคูณ การหาร
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารมีดงั นี้
1. วิเคราะห์โจทย์ หาสิ่ งที่โจทย์กาหนดให้
2. สิ่ งที่โจทย์ถาม
3. วิธีการหาคาตอบ
4. ประโยคสัญลักษณ์
5. แสดงวิธีทา
6. ตรวจสอบความถูกต้อง
8. กจกรรมเสนอแนะ
1. ส่ งเสริ มพัฒนาความสามารถในการคิดโดยการหาคาตอบจากโจทย์การคูณด้วยวิธีการคูณแบบ
โครงผลึก (The Lattice method)
2. ให้นักเรี ยนสร้ างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่แต่ละกลุ่ มช่ วยกัน
กาหนด
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3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการบวก ลบ คูณ หารระคน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบโจทย์ปัญหา
2. ใบโฆษณาสิ นค้า
3. ใบกิจกรรมที่ 6 โจทย์ปัญหา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพม่ เตม
1. หนังสื อการคิดเลขเร็ ว
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
2. VCD การคิดเลขเร็ ว
4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การบวก ลบ คูณ หารระคน

8

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
โจทย์ระคนเป็ นโจทย์ที่มีการบวก ลบ คูณ และหารอย่างละ 2 วิธีอยูใ่ นข้อเดียวกัน การคิด
คานวณคาตอบให้หาผลลัพธ์ของจานวนในวงเล็บก่อน แล้วจึงบวก ลบ คูณ หาร กับจานวนอื่น ๆ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค. 1.2 ป. 6/2, ค. 1.3 ป. 6/1, ค. 1.4 ป. 6/1, ค 4.1 ป. 6/1, ค. 6.1 ป. 6/1, ค. 6.1 ป. 6/2, ค. 6.1 ป. 6/3,
ค. 6.1 ป. 6/4, ค. 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนได้ (K)
2. มีความรับผิดชอบ ทางานเป็ นระบบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. นาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารระคนไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดผลและประเมนผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 7 การบวก ลบ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 7 การบวก ลบ คูณ คูณ หารระคน
หารระคน
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ด้ านคุณธรรม จรยธรรม และค่ านยม (A)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 7 การบวก ลบ
ใบกิจกรรมที่ 7 การบวก ลบ คูณ คูณ หารระคน
หารระคน
4. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

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. การบวก ลบ คูณ หารระคน
2. สมบัติการแจกแจง
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
นาเสนอผลคูณและผลหารด้วยวิธีต่าง ๆ กันด้วยการทาโครงงาน
คณิ ตศาสตร์ หรื อจัดป้ ายนิเทศ
วทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบการคูณและการหารหลาย ๆ วิธีและเลือกใช้ให้เหมาะสม
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ องการคูณ การหารไปใช้ในชีวิตประจาวันหรื อเป็ นพื้นฐานใน
ระดับสู งขึ้น

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 74

ศลปะ

ประดิ ษฐ์และสร้ างสรรค์เกมคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้เรื่ องการคูณและการหารได้
เข้าใจ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้เรื่ องการคูณและการหารระคนในการหาคาตอบ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ และหารระคน

สุ ขศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนท่องสู ตรคูณจากแม่ 2–12 พร้อมกัน
3. ให้นักเรี ยนทบทวนการหาผลคูณระหว่างจานวนที่ ไม่เกิ นสี่ หลักจากตารางการคูณ
ที่กาหนดให้
× 325 225
× 111 123 134 145 156 167 111
120
141
26
85
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ยกตัวอย่างการคูณจานวนที่มีหลายหลักดังนี้
ตัวอย่ างที่ 1
2,140 × 350 = 
โดยใช้สมบัติการแจกแจง 2,140 × 350 = 2,140 × (300 + 50)
= (2,140 × 300) + (2,140 × 50)
= 642,000 + 107,000
= 749,000
ตัวอย่ างที่ 2

2,140
×
350
107,000
+
642,000
749,000

(2,140 × 50)
(2,140 × 300)
ผลลัพธ์

ตอบ 749,000
ครู ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ให้หาผลคูณและผลหารของจานวนต่อไปนี้
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1. (56 × 2) + 140

6. 600  (25 x 6)

2. (92 × 7) + 130

7. 600 × (25  5)

3. (76 + 25) – 100

8. (756 × 2) + 1,800

4. 28 × (45 + 310)

9. (62 × 5) + 950

5. 652 + (345 – 241)
10. (78 × 45) – 21
นักเรี ยนกลุ่มใดทาเสร็ จก่อนให้นาเสนอวิธีการหาคาตอบบนกระดานหน้า
ชั้นเรี ยน ครู ถามนักเรี ยนกลุ่มอื่น ๆ ว่ามีวิธีคิดแบบอื่นอีกหรื อไม่ ถ้ามีให้ออกมา
สาธิตและแสดงวิธีหาคาตอบหน้าชั้นเรี ยน
ครู ยกตัวอย่างโจทย์การหาร 2–3 ตัวอย่าง โดยให้นกั เรี ยนประเมินคาตอบก่อน
แสดงวิธีทาและให้นกั เรี ยนตรวจสอบคาตอบด้วยทุกครั้ง
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่าการคิดคานวณคาตอบโจทย์ระคนให้หาผลลัพธ์ของ
จานวนในวงเล็บก่อน แล้วจึงบวก ลบ คูณ หาร กับจานวนอื่น ๆ
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แข่งขันกันทาโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน
2. นักเรี ยนกลุ่มเดิมช่วยกันคิดเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หารระคน
3. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 7 การบวก ลบ คูณ หารระคน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ฝึ กทักษะการคิดคานวณ การคิดเลขเร็ ว จากโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน
2. แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและการตัดสิ นใจได้
3. ทาโครงงานคณิ ตศาสตร์เปรี ยบเทียบวิธีการหาคาตอบของการคิดเลขแบบต่าง ๆ ได้
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การหาผลคูณสามารถหาได้โดยการนาคาตอบของตัวเลขในแต่ละหลักของตัวคูณไปคูณ
ตัวเลขทุกตัวของตัวตั้ง จากนั้นนาผลคูณที่ได้ท้ งั หมดมาบวกกัน หรื อใช้สมบัติการแจกแจง
8. กจกรรมเสนอแนะ
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถในการคิดโดยการหาคาตอบจากโจทย์การคูณและการหารที่
นักเรี ยนไม่เคยพบเห็นมาก่อน เพื่อยัว่ ยุให้เกิดความอยากรู ้อยากเห็นและต้องการค้นพบ เช่น
เติมเครื่ องหมาย ×,  ลงใน
ให้ได้ประโยคที่เป็ นจริ ง
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20 5 10 = 10
16 4 25 = 100
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตารางการคูณ บัตรโจทย์ระคน
2. แผนภูมิตวั อย่างการบวก ลบ คูณ หารโจทย์ระคน
3. ใบกิจกรรมที่ 7 การบวก ลบ คูณ หารระคน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพม่ เตม
1. หนังสื อการคิดเลขเร็ ว
2. VCD การคิดเลขเร็ ว
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
4. อินเทอร์เน็ต ที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หารระคน

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

9

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
โจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน เป็ นโจทย์ที่มีเครื่ องหมาย บวก ลบ คูณ หารอย่างน้อย
2 เครื่ องหมายอยูใ่ นข้อเดียวกัน วิธีแก้ปัญหาโจทย์ให้เราหาผลลัพธ์ของจานวนที่อยูใ่ นวงเล็บก่อน แล้วจึงนา
ผลลัพธ์ที่ได้ไปคานวณกับจานวนต่อไป
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/1, ค 1.4 ป. 6/1, ค 4.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,ค
6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนได้ (K)
2. มีความรับผิดชอบ ทางานเป็ นระบบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. นาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารระคนไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดผลและประเมนผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบ
- ใบกิจกรรมที่ 8 โจทย์ปัญหาระคน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 8 โจทย์ปัญหาระคน
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ด้ านคุณธรรม จรยธรรม และค่ านยม (A)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 8 โจทย์ปัญหาระคน
4. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมนผล
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 8 โจทย์ปัญหาระคน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงาน
ในแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
นาเสนอผลการบวก ลบ คูณ หารระคนโดยการจัดป้ ายนิเทศ
วทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบการบวก ลบ คูณ หารระคนด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ องการบวก ลบ คูณ หารระคนมาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน
ศลปะ
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้เรื่ องการบวก ลบ คูณ หารระคน
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เรื่ อง การบวก ลบ คูณ หารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ
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การงานอาชีพฯ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หารระคน
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ทบทวนการคูณและการหาร 5 ข้อ
1) 10,458 × 28
=
4) 35,123 × 13
=
2) 34,168 × 56
=
5) 57,000  125 = 
3) 22,446  9
=
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นาบัตรเลขการบวก ลบ คูณ หารระคน ให้นกั เรี ยนช่วยกันคิดหาคาตอบ โดย
แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ตัวแทนกลุ่มรับบัตรตัวเลขจากครู กลุ่มละ
1 ข้อ เมื่อคิดเสร็ จส่ งตัวแทนนาเสนอวิธีหาคาตอบหน้าชั้นเรี ยน โดยเขียนหมายเลขข้อ
กากับให้ครู และเพื่อน ๆ ช่วยกันตรวจคาตอบ
1)
2)
3)
4)
5)

15 × (221 + 214) = 
55 × (441 - 333) = 
(125 × 18) + 305 = 
(421 × 45 - (43 × 12)) = 
(172  2) + (465 - 355) = 

6)
7)
8)
9)
10)

(672  28) + (15 × 8) = 
(135  15) × (12 × 7) = 
(12 × 15) × (25 x 5) = 
741  (76  4) = 
(12 + 15) × (21 × 15) = 

โดยครู ช้ ี ให้นกั เรี ยนเห็นว่าการหาคาตอบโจทย์ปัญหาระคน ให้หาผลลัพธ์ใน
วงเล็บก่อนแล้วจึงนามาบวก ลบ คูณ หรื อหารจานวนที่เหลือ
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ฝึ กแต่งโจทย์ปัญหาระคนจากใบโฆษณาสิ นค้า
แล้วช่วยกันสรุ ปแนวคิดเพื่อหาคาตอบแล้วแสดงวิธีทาเป็ นขั้น ๆ ลงในกระดาษเปล่า
ที่ครู แจกให้ แล้วส่ งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคนมีข้นั ตอนดังนี้
1) หาสิ่ งที่โจทย์กาหนด
4) เขียนประโยคสัญลักษณ์
2) หาสิ่ งที่โจทย์ถาม
5) แสดงวิธีทา
3) หาคาตอบด้วยวิธีการใด
6) ตรวจคาตอบ
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4. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่ วมกันแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากแถบประโยค
ปั ญหาที่ครู แจกให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเพิ่มเติมอีก 2–3 ตัวอย่าง แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
ส่ งตัวแทนออกไปแสดงแนวคิดพร้อมทั้งวิธีทาบนกระดาน
5. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคน เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันสร้างโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน
แล้วช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ
3. ครู สุ่มนักเรี ยนออกมาแสดงวิธีทาโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใช้โจทย์จาก
กลุ่มอื่น ๆ แล้วให้เพื่อนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
4. ทากิจกรรมเช่นนี้ โดยสุ่ มเลือกนักเรี ยนออกมาแสดงวิธีทาและใช้โจทย์ของกลุ่มเพื่อน
อีก 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเกิดความชานาญ
5. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 8 โจทย์ปัญหาระคน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ใช้ความรู ้เรื่ องการบวก ลบ คูณ หารระคนสร้างเกมคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ในการสอนให้
เข้าใจยิง่ ขึ้นได้
2. นาความรู ้ที่ได้จากเรื่ องการบวก ลบ คูณ หารระคนเรี ยนในเนื้อหาอื่น ๆ เช่น เรื่ อง
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนหรื อการเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
โจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน มีข้นั ตอนการคิดคานวณหาคาตอบดังนี้
1. อ่านและวิเคราะห์โจทย์
2. เปลี่ยนโจทย์ให้เป็ นประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีการคานวณคาตอบ
3. หาผลลัพธ์ในวิธีการในประโยคสัญลักษณ์
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8. กจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนนาความรู ้เรื่ องการบวก ลบ คูณ หารระคน สร้างเกมคณิ ตศาสตร์
2. ให้โยงเส้นจับคู่โจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนกับคาตอบ
3. หาผลลัพธ์และแสดงวิธีทาจากโจทย์ที่กาหนดให้
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการแก้ปัญหาแบบรู ปและความสัมพันธ์ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่ 8 โจทย์ปัญหาระคน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
2. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพม่ เตม
1. หนังสื อการคิดเลขเร็ ว
3. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การแก้ปัญหาแบบรู ปและความสั มพันธ์

10

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
แบบรู ปเป็ นกฎเกณฑ์ที่เป็ นระบบ เราสามารถสร้างแบบรู ปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้และเมื่อกาหนด
แบบรู ปของจานวนให้สามารถหาจานวนต่อไปที่อยูใ่ นแบบรู ปที่กาหนดให้ได้
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค. 1.2 ป. 6/2, ค. 1.3 ป. 6/1, ค. 1.4 ป. 6/1, ค. 4.1 ป. 6/1, ค. 6.1 ป. 6/1, ค. 6.1 ป. 6/2, ค. 6.1 ป. 6/3,
ค. 6.1 ป. 6/4, ค. 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายแบบรู ปและความสัมพันธ์ของจานวนและนาความรู ้ไปใช้ได้ (K)
2. มีความรับผิดชอบ ทางานเป็ นระบบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. นาเงื่อนไขของแบบรู ปของจานวนนับไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดผลและประเมนผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 9 ลองคิดลองแก้
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 9 ลองคิดลองแก้
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด - แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
- แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จรยธรรม และค่ านยม (A)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
เครื่องมือวัดและประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วธีการวัดผลและการประเมนผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 9 ลองคิดลองแก้
4. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมนผล
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 9 ลองคิดลองแก้

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงาน
ในแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
แบบรู ปของจานวนนับ
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
นาเสนอการสร้างแบบรู ปและการเขียนเงื่อนไขโดยการจัดป้ ายนิเทศ
วทยาศาสตร์
สังเกตสิ่ งมีชีวิตที่มีลกั ษณะเป็ นแบบรู ป เช่น กลีบดอกไม้ เป็ นต้น
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ องแบบรู ปมาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ศลปะ
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องแบบรู ปของจานวน
นับ
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เรื่ องแบบรู ปของจานวนนับได้ถูกต้องและเข้าใจ
การงานอาชีพฯ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับแบบรู ปของจานวนนับ
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนร้องเพลง มาเรียนคณตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
3. นักเรี ยนทบทวนเรื่ องแบบรู ป โดยครู แสดงแผนภาพรู ปเรขาคณิ ตหรื อวาดแบบรู ปบน
กระดาน

รู ปที่ 1

รู ปที่ 2

รู ปที่ 3

......................................

ครู ต้ งั คาถามถามนักเรี ยนว่าการจัดเรี ยงรู ปสามเหลี่ยมเหล่านี้รูปถัดไปจะใช้รูปสามเหลี่ยมกี่
รู ป และเราจะทราบได้อย่างไรว่ารู ปที่ 10 จะต้องใช้รูปสามเหลี่ยมกี่รูป โดยครู สุ่มนักเรี ยน
ออกมาอธิบาย 2–3 คน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน โดยให้นกั เรี ยนในกลุ่มสร้างแบบรู ปจากเงื่อนไข
ที่กาหนดให้ เช่น ให้บวกเพิม่ ทีละ 10 โดยเริ่ มจาก 56 ไปอีกสามจานวนจะได้
56, 66, 76, 86
และให้นกั เรี ยนในกลุ่มอภิปรายร่ วมกันจนได้ขอ้ สรุ ปว่า การสร้างแบบรู ปจากเงื่อนไข
ที่กาหนดให้จะต้องอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อน แล้วจึงลงมือเขียนแบบรู ปทั้งหมดตาม
เงื่อนไขนั้น ๆ
2. ครู ให้นกั เรี ยนกลุ่มเดิมช่วยเขียนเงื่อนไขจากแบบรู ปที่กาหนดให้ เช่น
0, 3, 6, 9, 12, ..., ..., ...
จะพบว่าแบบรู ปที่กาหนดให้เป็ นการเพิ่มขึ้นครั้งละ 3 โดยเริ่ มจาก 0 ดังนั้น แบบรู ป
ทั้งหมดคือ
0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
3. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการแก้ปัญหาแบบรู ปและความสัมพันธ์ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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4. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนเงื่อนไขกลุ่มละ 5 เงื่อนไข จากนั้นแลกเปลี่ยน
กันสร้างแบบรู ปจากเงื่อนไขของกลุ่มเพื่อนเวียนกันจนครบทุกกลุ่ม
5. ครู และนักเรี ยนอภิปรายร่ วมกันถึงการสร้างแบบรู ปจากเงื่อนไขที่กาหนดและการหา
เงื่อนไขจากแบบรู ปที่กาหนด
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันกาหนดเงื่อนไข จากนั้นช่วยกันเขียน
แบบรู ปจากเงื่อนไขที่ช่วยกันกาหนดกลุ่มละ 10 เงื่อนไข
2. ครู สุ่มเรี ยนนักเรี ยนออกมาเขียนเงื่อนไขจากแบบรู ปที่ครู กาหนด แล้วให้เพื่อนช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
3. ทากิจกรรมเช่นนี้โดยสุ่ มเลือกนักเรี ยนออกมาสร้างแบบรู ปและเขียนเงื่อนไขของแบบ
รู ปอีก 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเกิดความชานาญ
4. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 9 ลองคิดลองแก้ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์
/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ใช้ความรู ้เรื่ องแบบรู ปของจานวนนับสร้างเกมคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้ในการสอนให้เข้าใจ
ยิง่ ขึ้นได้
2. นาความรู ้ที่ได้จากเรื่ องแบบรู ปของจานวนนับไปใช้การเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น เช่น
แบบรู ปเรขาคณิ ต
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
แบบรู ปเป็ นกฎเกณฑ์ที่เป็ นระบบ สามารถสร้างแบบรู ปจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ และเมื่อ
กาหนดแบบรู ปของจานวนให้ สามารถหาจานวนต่อไปที่อยูใ่ นแบบรู ปที่กาหนดให้ได้
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
8. กจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนนาความรู ้เรื่ องแบบรู ปของจานวนนับสร้างเกมคณิ ตศาสตร์
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องสมการ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แบบรู ปของจานวนนับ
2. แผนภาพแบบรู ปเรขาคณิ ต
3. แผนภูมิเส้นจานวน
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4. ใบกิจกรรมที่ 9 ลองคิดลองแก้ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพม่ เตม
1. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
2. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
3. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแบบรู ปและความสัมพันธ์

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
สมการและการแก้ สมการ
เวลา 15 ชั่วโมง
สมการ

การพิจารณาสมการ

สมการ
และการแก้ สมการ

การแก้โจทย์ ปัญหาด้ วยสมการ
การหาคาตอบของสมการ
การแก้สมการ

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 88

ความรู้
1. สมการ
2. การพิจารณาสมการ
3. การหาคาตอบของสมการ
4. การแก้สมการ
5. โจทย์ปัญหา
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสมการ
และการแก้สมการ ด้วยความสนใจ
ความตั้งใจเรี ยน และการทางาน
กลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสมการและ
การแก้สมการ
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

สมการ
และการแก้สมการ

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของสมการและการแก้สมการ
2. สามารถนาเสนอสมการและการ
แก้สมการ
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับสมการและ
การแก้สมการ
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์ หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สมการ
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การพิจารณาสมการ
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การหาคาตอบของสมการ
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การแก้สมการ
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหา
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
8. แบบบันทึกผลการอภิปราย
9. บันทึกความรู ้
10. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 สมการและการแก้ สมการ
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. เขียนสมการจากสถานการณ์หรื อปัญหาและแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคาตอบ (ค 4.2 ป. 6/1)
2. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 6/1)
3. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/2)
4. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/3)
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง (ค 6.1 ป. 6/4)
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (ค.6.1 ป. 6/6)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
- นักเรี ยนมีขอ้ สรุ ปอย่างไรในการนาความรู ้เรื่ อง
- ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่ องหมาย = เรี ยกว่า
สมการมาประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิต
สมการ สมการซึ่งมีจานวนที่อยูท่ างซ้ายมือของ
เครื่ องหมาย = มีค่าเท่ากับจานวนที่อยูท่ างขวามือ จริ ง
เราเรี ยกว่า สมการที่เป็ นจริ ง
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่ องหมายเท่ากับเรี ยกว่า 1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของสมการ
สมการ สมการที่มีตวั ไม่ทราบค่าหรื อตัวแปร เรา
และการแก้สมการ
นิยมใช้ตวั อักษรแทนตัวไม่ทราบค่านั้น
2. สามารถนาเสนอสมการและการแก้สมการ
2. สมการที่มีจานวนที่อยูท่ างซ้ายมือของ
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เครื่ องหมาย = มีค่าเท่ากับจานวนที่อยูท่ างขวามือ เกี่ยวกับสมการและการแก้สมการ
เราเรี ยกว่า สมการที่เป็ นจริ ง
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
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3. การน าจ านวนไปแทนค่ า ตัว ไม่ ท ราบค่ า ของ
สมการแล้วทาให้สมการเป็ นจริ งเรี ยกว่า คาตอบ
ของสมการ
การนาจานวนที่เท่ากันมาบวก ลบ คูณ หาร
จานวนแต่ละข้างของสมการที่เป็ นจริ งแล้วจะได้
สมการใหม่ที่ยงั คงเป็ นจริ งยกเว้นตัวหารเป็ นศูนย์
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบตั ิ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง สมการ
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การพิจารณาสมการ
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การหาคาตอบของสมการ
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การแก้สมการ
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหา
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
8. แบบบันทึกผลการอภิปราย
9. บันทึกความรู ้
10. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
2) การสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
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3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
3.1 ความเข้าใจ 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 ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
สมการและการแก้ สมการ
เวลา 15 ชั่วโมง
สมการ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11
1
การพิจารณาสมการ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 12
2
การหาคาตอบของสมการ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 13
4
การแก้สมการ
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14
4
โจทย์ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15
4
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
สมการ

11

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 สมการและการแก้ สมการ
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่ องหมายเท่ากับเรี ยกว่า สมการ
สมการที่มีตวั ไม่ทราบค่าหรื อตัวแปร เรานิยมใช้ตวั อักษรแทนตัวไม่ทราบค่านั้น
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 4.2 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกได้วา่ ประโยคที่แสดงการบวก การลบ การคูณ และการหารประโยคใดเป็ นสมการหรื อไม่
เป็ นสมการ (K)
2. สนใจเรี ยน เต็มใจทางาน และเรี ยนคณิ ตศาสตร์อย่างมีความสุ ข (A)
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ (P)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อน - แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 1 สมการและ
ใบกิจกรรมที่ 1 สมการและสมการ สมการที่ตวั ไม่ทราบค่า
ที่ตวั ไม่ทราบค่า

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

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

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. สมการและอสมการ
2. สมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนสมการ อสมการ และสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่าได้อย่างถูกต้อง
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ องสมการและการแก้สมการไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
ออกแบบแถบประโยคสัญลักษณ์เรื่ องสมการ อสมการ และสมการที่มี
ตัวไม่ทราบค่าได้
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมจัดหมู่สมการ อสมการ และสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่าอย่างสร้างสรรค์
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ช่วยกันจัดหมวดหมู่แถบประโยคสัญลักษณ์แสดง
สมการและอสมการแล้วอภิปรายร่ วมกันถึงเหตุผลที่จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน เช่น
7–5=5–7

7+5  5×7

37 + 25 > 37 + 20

5 × ก = 60

6×5=5×6

10 – 3 = 7

ปฏิบตั ิกิจกรรมทานองนี้จนนักเรี ยนสามารถสรุ ปความหมายของสมการและอสมการได้
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการเท่ากัน การไม่เท่ากัน มากกว่า และ
น้อยกว่า ทีละประโยค แล้วพิจารณาว่าประโยคใดแสดงการเท่ากัน จากนั้นให้นกั เรี ยน
ยกตัวอย่างที่แสดงการเท่ากันเพิ่มเติมอีก ครู แนะนาว่าประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่ องหมาย
เท่ากับ เรี ยกว่า สมการ
2. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั สมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า โดยครู ติดแถบประโยคแสดงสมการ
และสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า เช่น
1. 5 + 14 = 19
2. 15 – 8 = 
3. 8 × ป = 24
4. 56 ÷ 8 = 5 + 3
5. 14 + ข = 25 – 8
ครู แนะนาให้นกั เรี ยนทราบว่า  , ป, ข เรี ยกว่าตัวไม่ทราบค่าของสมการ ซึ่ งอาจเขียน
แทนด้วยพยัญชนะไทยหรื ออักษรภาษาอังกฤษ
3. ครู ให้นกั เรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า โดยใช้เครื่ องหมาย +, –, ×, ÷
ในแต่ละสมการ พร้อมทั้งบอกตัวไม่ทราบค่าของแต่ละสมการโดยสุ่ มตัวแทนนักเรี ยน
ออกมานาเสนอ 2–3 คน
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4. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหา สมการ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันเขียนสมการ อสมการ และสมการที่มีตวั
ไม่ทราบค่า โดยใช้เครื่ องหมาย +, –,  ,  จากนั้นส่ งตัวแทนออกมาเขียนหน้าชั้นเรี ยน
เพื่อนในชั้นเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสมการ อสมการ และสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า
จากนั้นมอบหมายให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพความคิดแสดงสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า และ
เราจะนาความรู ้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ยกตัวอย่างสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่าและมีเครื่ องหมาย
+, –, ×, ÷ เพียงอย่างเดียวประมาณ 4–5 ตัวอย่าง จากนั้นส่ งตัวแทนกลุ่มนาเสนอหน้า
ชั้นเรี ยน เพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยนและครู ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
2. นาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาประดิษฐ์เป็ นแถบประโยคแสดงสมการ อสมการ และสมการที่มี
ตัวไม่ทราบค่า
3. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 1 สมการและสมการที่ตวั ไม่ทราบค่า ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
นาความรู ้เรื่ องนี้ไปใช้ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์และสาระอื่นต่อไป
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่ องหมาย = เรี ยกว่า สมการ ซึ่งมีสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่าหรื อ
ตัวแปรอยูด่ ว้ ย นิยมเขียนแทนด้วยพยัญชนะไทยหรื ออักษรภาษาอังกฤษ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนจัดหมู่แถบประโยคแสดงสมการและอสมการ
2. นักเรี ยนอภิปรายถึงเรื่ องสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่าว่าจะนาความรู ้เรื่ องนี้ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างไร
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการพิจารณาสมการ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบประโยคแสดงสมการและสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า
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2. แถบประโยคสัญลักษณ์แสดงสมการและอสมการ
3. แถบประโยคสัญลักษณ์ ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการเท่ากัน การไม่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยน รู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 1 สมการและสมการที่ตวั ไม่ทราบค่า ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. แถบประโยคสัญลักษณ์สมการและอสมการ
2. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
4. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเรื่ องสมการ

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การพิจารณาสมการ

12

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 สมการและการแก้ สมการ
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
สมการที่มีจานวนที่อยู่ทางซ้ายมือของเครื่ องหมาย = มีค่าเท่ากับจานวนที่อยู่ทางขวามือเราเรี ยกว่า
สมการที่เป็ นจริ ง
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 4.2 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกได้วา่ สมการที่กาหนดให้เป็ นสมการที่เป็ นจริ งหรื อเป็ นเท็จ (K)
2. ทางานรอบคอบ และมีวิจารณญาณในการคิด (A)
3. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 สมการที่เป็ นจริ ง ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 สมการที่เป็ นจริ ง และสมการที่เป็ นเท็จ
และสมการที่เป็ นเท็จ
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 สมการที่เป็ นจริ ง ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 สมการที่เป็ นจริ ง และสมการที่เป็ นเท็จ
และสมการที่เป็ นเท็จ
5. สาระการเรียนรู้
สมการที่เป็ นจริ งและสมการที่เป็ นเท็จ
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนสมการที่เป็ นจริ งและสมการที่เป็ นเท็จได้
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้อขายสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
เขียนแผนภาพเกี่ยวกับสมการที่เป็ นจริ งและสมการที่เป็ นเท็จ
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันเขียนสมการที่เป็ นเท็จและเป็ นจริ งจากสมการที่กาหนดหลาย ๆ
สมการ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ช่วยกันพิจารณาจานวนที่อยูท่ างซ้ายมือของ
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เครื่ องหมาย = ว่ามีค่าเท่ากับจานวนที่อยูท่ างขวามือหรื อไม่
1) 17 – 5 = 12
4) 7 + 5 = 5 × 7
2) 7 + 2 = 2 + 7
5) 35 ÷ 5 = 5
3) 6 × 5 = 5 × 6
6) 10 + 5 = 5 + 6 + 7
คาตอบคือ ข้อ 1, 2, 3 เท่ากัน แต่ขอ้ 4, 5, 6 ไม่เท่ากัน ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าเราเรี ยกสมการ
ข้อ 1, 2, 3 ว่าสมการที่เป็ นจริ ง และสมการข้อ 4, 5, 6 ว่าสมการที่ไม่เป็ นจริ งหรื อสมการที่
เป็ นเท็จ
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ให้แข่งขันเขียนสมการที่เป็ นจริ ง และสมการที่เป็ นเท็จ
อย่างละ 5 ข้อ จากนั้นช่วยกันตรวจสอบว่ากลุ่มใดทาถูกต้องมากที่สุด และใช้เวลาน้อย
ที่สุด
2. ครู ให้นกั เรี ยนกลุ่มเดิ มช่ วยกันพิจารณาสมการจากแถบประโยคสัญลักษณ์ พร้ อมทั้ง
ให้เหตุผล เช่น
เป็ นสมการที่เป็ นจริ ง เพราะจานวนที่อยูท่ างขวามือเท่ากับ
จานวนที่อยูท่ างซ้ายมือ
2+5=5+2
เป็ นสมการที่เป็ นจริ งเพราะใช้คุณสมบัติการสลับที่ของ
การบวก
444 = 400 + 40 + 4
เป็ นสมการที่เป็ นจริ ง เพราะเป็ นการเขียนในรู ปกระจาย
3. ครู นาแถบประโยคสัญลักษณ์ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคาถามว่าสมการในข้อใด
เป็ นจริ ง และเป็ นเท็จพร้อมทั้งให้เหตุผล โดยครู แนะนาให้นกั เรี ยนให้เหตุผลในการตอบ
คาถามทุกครั้งและเขียนแผนภาพความคิดสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับสมการที่เป็ นจริ งและ
สมการที่เป็ นเท็จ
4. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการพิจารณาสมการ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการพิจารณาสมการ เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
2×6=3×4
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ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันเขียนสมการที่เป็ นจริ งกลุ่มละ 4–5 ตัวอย่าง จาก
คุณสมบัติการเท่ากันที่นกั เรี ยนเคยเรี ยนมาแล้ว
3. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนแต่ละคนเขียนสมการที่เป็ นจริ งและเป็ นเท็จ โดยครู กาหนด
สมการที่เป็ นจริ งให้และแนะนาเพิ่มเติมว่าการนาจานวนที่เท่ากันมาบวก ลบ คูณ หาร
แต่ละข้างของสมการที่เป็ นจริ งแล้วจะได้สมการใหม่จะยังคงเป็ นจริ ง แต่สาหรับการหาร
นั้น จานวนที่นามาหารต้องไม่เป็ นศูนย์
4. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 2 สมการที่เป็ นจริ งและสมการที่เป็ นเท็จ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
นาความรู ้เรื่ องนี้ไปใช้ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์และสาระอื่น ๆ ต่อไป
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. สมการที่มีจานวนที่อยูท่ างซ้ายมือของเครื่ องหมาย = มีค่าเท่ากับจานวนที่อยูท่ างขวามือ
เราเรี ยกว่า สมการที่เป็ นจริ ง
ได้
2. การนาจานวนที่เท่ากันมาบวก ลบ คูณ หาร จานวนแต่ละข้างของสมการที่เป็ นจริ งแล้วจะ
สมการใหม่ที่ยงั คงเป็ นจริ ง ยกเว้นการหารที่ตวั หารเป็ นศูนย์
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. สร้างสมการที่เป็ นจริ งและสมการที่เป็ นเท็จจากสมการที่กาหนดโดยอาศัยสมบัติการเท่ากัน
2. เขียนแผนภาพความคิดสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับสมการที่เป็ นจริ งและสมการที่เป็ นเท็จ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการหาคาตอบของสมการ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิแสดงสมการที่เป็ นจริ งและสมการที่เป็ นเท็จ
2. แถบประโยคสมการที่เป็ นจริ งและสมการที่เป็ นเท็จ
3. ใบกิจกรรมที่ 2 สมการที่เป็ นจริ งและสมการที่เป็ นเท็จ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
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4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร
3. ตัวเลขแสดงจานวนนับ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
5. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่เกี่ยวกับ/ใช้ในการศึกษาเรื่ องสมการ

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การหาคาตอบของสมการ

13

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 สมการและการแก้ สมการ
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การนาจานวนไปแทนค่าตัวไม่ทราบค่าของสมการแล้วทาให้สมการเป็ นจริ ง เรี ยกว่า คาตอบของสมการ
การนาจานวนที่เท่ากันมาบวก ลบ คูณ หาร จานวนแต่ละข้างของสมการที่เป็ นจริ งแล้วจะได้สมการใหม่
ที่ยงั คงเป็ นจริ ง ยกเว้นตัวหารเป็ นศูนย์
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 4.2 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาคาตอบและแสดงวิธีแก้สมการเมื่อกาหนดสมการเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหารที่มี
ตัวไม่ทราบค่า 1 ตัว (K)
2. ทางานเป็ นระบบ รอบคอบ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
3. เห็นประโยชน์และนาไปใช้ในการเรี ยนสาระอื่น ๆ และในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 คาตอบของ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3 คาตอบของ
สมการและสมบัติการเท่ากัน
สมการและสมบัติการเท่ากัน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 คาตอบของ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3 คาตอบของ
สมการและสมบัติการเท่ากัน
สมการและสมบัติการเท่ากัน
5. สาระการเรียนรู้
1. การแทนค่าคาตอบในสมการ
2. สมบัติการเท่ากัน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
นาเสนอการหาคาตอบของสมการโดยใช้สมบัติการเท่ากัน
ศิลปะ
ประดิษฐ์แผ่นพับหรื อใบความรู ้การหาคาตอบของสมการและสมบัติการเท่ากัน
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมจับคู่โจทย์สมการและคาตอบของสมการ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนและครู ร่วมกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยน
3. ทบทวนเรื่ องสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า โดยให้นกั เรี ยนหาตัวอย่างสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า
มาประมาณ 4–5 ตัวอย่าง
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
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การเรี ยนครั้งต่อไป ครู เขียนโจทย์สมการที่มีตวั ไม่ทราบค่าบนกระดานดามา 5 ข้อ
แล้วให้นกั เรี ยนบอกตัวไม่ทราบค่าของสมการและหาค่าของตัวไม่ทราบค่าลงในสมุด
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจการบ้าน
ของนักเรี ยน
2. ครู ติดแถบประโยคสัญลักษณ์สมการที่มีตวั ไม่ทราบค่าต่อไปนี้บนกระดานดาทีละ
สมการ ดังนี้
1) 17 – X = 12

4) W + 5 = 27

2) 7 + T = 2 + 7

5) ก  5 = 5

3) J × 5 = 60
6) K + 5 = 5 + 6 + 7
ให้นกั เรี ยนหาจานวนซึ่ งเมื่อนาไปแทนค่าตัวไม่ทราบค่าของแต่ละสมการ แล้วทา
ให้สมการนั้นเป็ นจริ งซึ่ งเรี ยกว่า คาตอบของสมการ จากนั้นสุ่ มตัวแทนออกมาเขียน
คาตอบหน้าชั้นเรี ยน จากนั้นช่วยกันตรวจสอบคาตอบ
3. ครู แนะนาเพิ่มเติมว่า การหาจานวนที่นาไปแทนค่าตัวไม่ทราบค่าของสมการแล้วทาให้
สมการเป็ นจริ งเรี ยกว่า การหาคาตอบของสมการ
4. นักเรี ยนช่วยกันพิจารณาสมบัติของการเท่ากันจากแผนภูมิ เช่น
10 + 3 = (8 + 2) + 3
10 – 4 = (8 + 2) – 4
5 × 10 = 5 × (8 + 2)
10 – 2 = (8 + 2) – 2
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายการนาจานวนที่เท่ากันมาบวก ลบ คูณ หรื อหาร
จานวนแต่ละข้างของสมการที่เป็ นจริ งแล้ว สมการที่ได้ใหม่จะยังคงเป็ นจริ ง
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์สมการที่มีตวั ไม่ทราบค่าบนกระดานดามา 3 ข้อ
แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบของตัวไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน
ครั้งที่ 3
6. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจการบ้าน
ของนักเรี ยน
7. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการหาคาตอบของสมการ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 105

8. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันพิจารณาแผนภาพแสดงสมบัติการเท่ากัน
เกี่ยวกับการบวกและการลบ เช่น
4 + 15 = 19
นา 20 มาบวกทั้งสองข้างของสมการ
4 + 15 + 20 = 19 + 20
39 = 39
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า การนาจานวนที่เท่ากันมาบวกจานวนแต่ละข้างของ
สมการที่เป็ นจริ ง แล้วสมการที่ได้ใหม่ยงั คงเป็ นจริ ง ครู ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิทานองเดียวกัน
โดยนาสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่าให้นกั เรี ยนพิจารณาหาค่าตัวไม่ทราบค่า เช่น
ก + 25 = 60
นา 25 มาลบทั้งสองข้างของสมการ
ก + 25 – 25 = 60 – 25
ก = 35
โดยให้นกั เรี ยนภายในกลุ่มช่วยกันหาคาตอบโดยใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการ
บวกและการลบจากแถบประโยคสัญลักษณ์แล้วอภิปรายผล
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการหาคาตอบของสมการ เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 3 คาตอบของสมการและสมบัติการเท่ากัน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
3. ครู กาหนดสมการที่เป็ นจริ งและสมการที่เป็ นเท็จ จากนั้นให้นกั เรี ยนนาจานวนนับมาบวก
ลบ คูณ และหาร แล้วพิจารณาสมการใหม่ที่ได้ ทากิจกรรมทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง จน
นักเรี ยนเข้าใจ
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้เรื่ องนี้ไปใช้ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์สาระอื่นต่อไป
2. ซื้อสิ นค้ าต่ าง ๆ ระหว่ างประเทศสมาชิกในอาเซียน
3. การฝึ กทักษะการคิดคานวณและการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
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การนาจานวนที่เท่ากันมาบวก ลบ คูณ หาร จานวนแต่ละข้างของสมการที่เป็ นจริ งแล้วจะ
ได้สมการใหม่ที่ยงั คงเป็ นจริ ง (สาหรับการหารนั้นจานวนที่นามาหารต้องไม่เป็ นศูนย์)
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างสมการที่เป็ นจริ งและมีเครื่ องหมาย +, –, ×, ÷ เพียงอย่างเดียว
แล้วหาคาตอบของสมการด้วยสมบัติการเท่ากัน
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการแก้สมการ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบประโยคสัญลักษณ์สมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า
2. แผนภูมิสมบัติการเท่ากันของการบวก การลบ การคูณ และการหาร
3. ใบกิจกรรมที่ 3 คาตอบของสมการและสมบัติการเท่ากัน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. แถบโจทย์สมการ
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และญาติ
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ 4. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลในการศึกษาเรื่ องสมการ

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การแก้สมการ

14

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 สมการและการแก้ สมการ
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การแก้สมการ คือ การหาคาตอบของสมการโดยใช้สมบัติการเท่ากัน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 4.2 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาคาตอบและแสดงวิธีแก้สมการเมื่อกาหนดสมการเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหารที่มี
ตัวไม่ทราบค่า 1 ตัว (K)
2. เสนอแนวคิดที่สมเหตุสมผล และนาวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. ตรวจสอบคาตอบการแก้สมการ โดยใช้สมบัติการบวก การลบ การคูณ และการหารได้ (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 4 แก้สมการต่อไปนี้ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 4 แก้สมการ
พร้อมทั้งตรวจคาตอบ
ต่อไปนี้พร้อมทั้งตรวจคาตอบ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 4 แก้สมการต่อไปนี้
ใบกิจกรรมที่ 4 แก้สมการ
พร้อมทั้งตรวจคาตอบ
ต่อไปนี้พร้อมทั้งตรวจคาตอบ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก และการลบ
2. การแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ และการหาร
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การนาเสนอผลการแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากัน
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบ การหาคาตอบโดยใช้สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่
ศิลปะ
ทาแผ่นพับ ใบความรู ้เกี่ยวกับการแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากัน
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมการแก้สมการ
การงานอาชีพฯ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับการแก้สมการด้วยสมบัติการเท่ากันแบบต่าง ๆ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู ทบทวนสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร เช่น
10
10
5
10

+
–
×
–

3
4
10
2

=
=
=
=

(8 + 2) + 3
(8 + 2) – 4
5 × (8 + 2)
(8 + 2) – 2
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จากนั้นครู กาหนดสมการที่เป็ นจริ งให้และให้นกั เรี ยนนาจานวนที่เท่ากันมาบวก
ลบ คูณ หรื อหารจานวนแต่ละข้างของสมการที่เป็ นจริ ง และอภิปรายร่ วมกัน ทากิจกรรม
ทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้อย่างคล่องแคล่ว
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู กาหนดสมการให้นกั เรี ยนช่วยกันแก้สมการ โดยใช้สมบัติการเท่ากันของการบวกและ
การลบ เช่น
1) ก + 45 = 63
2)
ก – 74 = 13
นา 45 มาลบทั้งสองข้างของสมการ
นา 74 มาบวกทั้งสองข้างของสมการ
ก + 45 – 45 = 63 – 45
ก – 74 + 74 = 13 + 74
ก = 18
ก = 87
จากนั้นครู แนะนาเพิ่มเติมว่านักเรี ยนควรตรวจสอบคาตอบทุกครั้ง ยกตัวอย่างทานองนี้
2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนสามารถสรุ ปร่ วมกันได้วา่ การแก้สมการทาได้โดยใช้สมบัติการ
เท่ากันของการบวกคือการนาจานวนที่มีค่าเท่ากับจานวนที่เป็ นตัวลบไปบวกทั้งสองข้าง
ของสมการและการแก้สมการทาได้โดยใช้สมบัติการเท่ากันของการลบ คือ การนาจานวน
ที่มีค่าเท่ากับจานวนที่เป็ นตัวบวกไปลบทั้งสองข้างของสมการ
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์การบวกและการลบของสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า
บนกระดานดามา 3 ข้อแล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบของตัวไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติ
ของการเท่ากันของการบวกและการลบ
ครั้งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจการบ้าน
ของนักเรี ยน
4. ครู กาหนดสมการให้นกั เรี ยนช่วยกันแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันของการคูณและ
การหาร เช่น
1)
n × 9 = 72
2)
n ÷ 9 = 12
นา 9 มาหารทั้งสองข้างของสมการ
นา 9 มาคูณทั้งสองข้างของสมการ
n  9 = 72
n  9 = 12 × 9
9
9
9
n = 8
n = 108
จากนั้นครู แนะนาเพิ่มเติมว่านักเรี ยนควรตรวจสอบคาตอบทุกครั้ง ยกตัวอย่าง
ทานองนี้ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนสามารถสรุ ปร่ วมกันได้วา่ การแก้สมการทาได้โดย
สมบัติการเท่ากันของการคูณคือการนาจานวนที่มีค่าเท่ากับจานวนที่เป็ นตัวคูณไปหาร
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ทั้งสองข้างของสมการและการแก้สมการทาได้โดยใช้คุณสมบัติการเท่ากันของการหาร
คือ การนาจานวนที่มีค่าเท่ากับจานวนที่เป็ นตัวหารไปคูณทั้งสองข้างของสมการ
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนโจทย์การคูณและการหารของสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า
บนกระดานดามา 3 ข้อแล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบของตัวไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติ
ของการเท่ากันของการคูณและการหาร
ครั้งที่ 3
6. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจการบ้าน
ของนักเรี ยน
7. นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายเพื่อแสดงว่า “การแก้สมการคือการหาคาตอบของสมการ
โดยใช้สมบัติการเท่ากัน”
8. นักเรี ย นศึ กษาเนื้ อ หาการแก้ส มการ พร้ อ มทั้งตรวจคาตอบ ในหนัง สื อ เรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่ วมกันหาคาตอบของสมการจากแถบโจทย์สมการที่
ครู นามา จากนั้นส่ งตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาเขียนอธิ บายวิธีคิดบนกระดานดาหน้าชั้น
เรี ยน แล้วแลกเปลี่ยนกันทาระหว่างกลุ่มโดยให้ครู ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบ
10. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการแก้สมการ เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันหาคาตอบจากแถบโจทย์สมการ
3. ครู กาหนดสมการที่เป็ นจริ งและสมการที่เป็ นเท็จอย่างละ 2 ข้อ ให้นกั เรี ยนนาจานวน
จานวนหนึ่งไปคูณและหารสมการที่กาหนดทั้งสองข้าง สังเกตผลลัพธ์ที่ได้
4. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 4 แก้สมการต่อไปนี้ พร้อมทั้งตรวจคาตอบ ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้เรื่ องนี้ไปใช้ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์และสาระอื่นต่อไป
2. ฝึ กทักษะการคิดคานวณและการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
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ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การแก้สมการ คือ การหาคาตอบของสมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ
และหาร
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทาโครงงานคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการแก้สมการด้วยวิธีที่นกั เรี ยนสนใจ
2. เขียนแผนภาพความคิด แสดงวิธีการแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากัน
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหา เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบประโยคสัญลักษณ์โจทย์สมการ
2. ใบกิจกรรมที่ 4 แก้สมการต่อไปนี้พร้อมทั้งตรวจคาตอบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์สมการที่มีตวั ไม่ทราบค่า
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่นๆ
5. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลในการศึกษาเรื่ องสมการ
3. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหา

15

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 สมการและการแก้ สมการ
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการทาได้โดยวิเคราะห์โจทย์ที่กาหนด แล้วเปลี่ยนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
และหาคาตอบของสมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันของการบวก การลบ การคูณ และการหารมาช่วยหาคาตอบ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 4.2 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/6
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาคาตอบและแสดงวิธีแก้สมการเมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาให้ (K)
2. แก้ปัญหาโดยใช้แบบรู ปและความสัมพันธ์ได้ (K)
3. มีความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4. นาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการไปใช้ในการเรี ยนสาระอื่นและใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 5 หาคาตอบของ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 5 หาคาตอบของ
โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหา
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด - แบบทดสอบวัด ความรู ้ประจา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน - แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
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 5 หาคาตอบของ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 5 หาคาตอบของ
โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหา
5. สาระการเรียนรู้
1. ประโยคข้อความและประโยคสัญลักษณ์
2. การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบรู ปและความสัมพันธ์
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
การงานอาชีพ

นาเสนอผลการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ
นาความรู ้เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจาวัน
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้เรื่ องโจทย์ปัญหา
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาที่แต่ละกลุ่มจัดทาขึ้น
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7 กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนและครู ร่วมกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยน
3. นักเรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างสมการที่มีตวั ไม่ทราบค่าและมีเครื่ องหมาย +, –, ×, 
เพียงอย่างเดียว แล้วหาคาตอบของสมการด้วยสมบัติการเท่ากัน พร้อมทั้งตรวจสอบ
คาตอบด้วยการแทนค่า จากนั้นให้นกั เรี ยนตั้งโจทย์สมการคนละ 1 ข้อ และแสดงวิธี
แก้สมการพร้อมทั้งตรวจสอบคาตอบจากนั้นจับคู่อธิบายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับเพื่อน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนฝึ กแปลงประโยคภาษาเป็ นประโยคสัญลักษณ์และแปลงประโยค
สัญลักษณ์เป็ นประโยคภาษาโดยให้นกั เรี ยนช่วยกันเติมคาลงในตารางที่ครู กาหนดดัง
ตัวอย่าง
ประโยคภาษา
ประโยคสั ญลักษณ์
สิ บห้ารวมกับยีส่ ิ บสามเป็ นสามสิ บแปด
15 + 23 = 38
สี่ เท่าของจานวนใดเป็ นหกสิ บสี่
........................................
.................................................
M – 63 = 138
.................................................
N ÷ 20 = 30
จากนั้นครู ต้ งั โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ หรื อการหารอย่างละ 2 ข้อ ให้
นักเรี ยนวิเคราะห์โจทย์แปลงโจทย์ให้เป็ นสมการแล้วแสดงวิธีแก้สมการและตรวจคาตอบ
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ฝึกแต่งโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และ
การหาร แล้วแสดงวิธีทาเป็ นขั้น ๆ ลงในกระดาษเปล่าที่ครู แจกให้ จากนั้นส่ งตัวแทนกลุ่ม
ออกมานาเสนอ
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป โดยให้นกั เรี ยนเขียนสรุ ปขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาลงในสมุด
ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจการบ้าน
ของนักเรี ยน และร่ วมกันสรุ ปว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหามีข้นั ตอน ดังนี้
1) หาสิ่ งที่โจทย์กาหนด
4) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
2) หาสิ่ งที่โจทย์ถาม
5) แสดงวิธีทา
3) หาคาตอบด้วยวิธีการใด
6) ตรวจคาตอบ
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5. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาโจทย์ปัญหา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
6. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่ วมกันแก้ปัญหาโดยใช้แบบรู ปและความสัมพันธ์จาก
โจทย์ที่ครู แจกให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกไป
แสดงแนวคิดพร้อมทั้งวิธีทาบนกระดาน
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหา เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คนเขียนแผนภาพความคิด แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
ด้วยสมการการแก้ปัญหาโดยใช้แบบรู ปและความสัมพันธ์
3. ให้นกั เรี ยนกลุ่มเดิมแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม โดยให้นกั เรี ยนคนที่ 1 แต่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
การบวก และลบ นักเรี ยนคนที่ 2 เขียนประโยคสัญลักษณ์ นักเรี ยนคนที่ 3 หาคาตอบโดย
แสดงวิธีทา จากนั้นให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนกันโดยทุกกลุ่ม
4. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 5 ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องโจทย์ปัญหา
เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงานผล
การทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. การใช้จ่ายและการซื้อสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ ต้องวิเคราะห์โจทย์เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์แล้ว
จึงหาคาตอบ และตรวจสอบว่าวิธีการและคาตอบถูกต้องหรื อไม่
2. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 จานวน 10 ข้อ 10 นาที
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนนาความรู ้เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการมาสร้างเกมคณิ ตศาสตร์
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2. หาผลลัพธ์และแสดงวิธีทาจากแถบโจทย์ที่ครู กาหนดให้
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องตัวประกอบ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบโจทย์สมการ
2. แผนภูมิการแก้สมการหาค่าของตัวแปร
3. แผนภูมิการแก้ปัญหาโดยใช้แบบรู ปและความสัมพันธ์
4. ใบกิจกรรมที่ 5 หาคาตอบของโจทย์ปัญหา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน และญาติ
2. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน 4. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลในการศึกษาเรื่ องสมการ

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
ตัวประกอบของจานวนนับ
เวลา 18 ชั่วโมง
ตัวประกอบ
จานวนเฉพาะ

การแยกตัวประกอบ

ตัวประกอบ
ของจานวนนับ

โจทย์ ปัญหา
ตัวหารร่ วมมาก
(ห.ร.ม.)

ตัวคูณร่ วมน้ อย
(ค.ร.น.)
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ความรู้
1. ตัวประกอบ
2. จานวนเฉพาะ
3. การแยกตัวประกอบ
4. ตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.)
5. ตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.)
6. โจทย์ปัญหา
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ตัวประกอบของจานวนนับ
ด้วยความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน และ
การทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง
ในการร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับตัวประกอบ
ของจานวนนับ
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

ตัวประกอบ
ของจานวนนับ

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของตัวประกอบของจานวนนับ
2. สามารถนาเสนอตัวประกอบของ
จานวนนับ
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับตัวประกอบ
ของจานวนนับ
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ตัวประกอบ
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง จานวนเฉพาะ
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การแยกตัวประกอบ
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.)
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.)
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหา
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
9. แบบบันทึกผลการอภิปราย
10. บันทึกความรู ้
11. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ตัวประกอบของจานวนนับ
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ เศษส่ วน
จานวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบและสร้างโจทย์เกี่ยวกับ
จานวนนับได้ (ค 1.2 ป. 6/2)
2. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจานวนนับ (ค 1.4 ป. 6/2)
3. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 6/1)
4. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/2)
5. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/3)
6. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง
(ค 6.1 ป. 6/4)
7. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 6/5)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
- ตัวประกอบของจานวนนับใด ๆ ก็คือจานวนนับที่ - นักเรี ยนมีขอ้ สรุ ปในการนาความรู ้ตวั ประกอบของ
จานวนนับมาประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
หารจานวนนับนั้นได้ลงตัว
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
ทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. ตัวประกอบของจานวนนับใดก็คือจานวนนับที่ 1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของตัวประกอบ
หารจานวนนับนั้นได้ลงตัว
ของจานวนนับ
2. จานวนเฉพาะ หมายถึง จานวนนับที่มี
2. สามารถนาเสนอตัวประกอบของจานวนนับ
ตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และจานวนนับนั้น 3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตัวประกอบเฉพาะ หมายถึง ตัวประกอบที่เป็ น
เกี่ยวกับตัวประกอบของจานวนนับ
จานวนเฉพาะ
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
3. การเขียนจานวนในรู ปการคูณของตัวประกอบ เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
เฉพาะ เรี ยกว่า การแยกตัวประกอบจานวนและจะ
เขียนเป็ นเลขยกกาลังได้ จะต้องมีการคูณด้วย
ตัวเองซ้ า ๆ กัน
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4. จานวนใดที่หารจานวนสองจานวนลงตัวทั้งคู่
เรี ยกว่า ตัวหารร่ วมของจานวนทั้งสองตัวหารร่ วมที่
มีค่ามากที่ สุดของจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไป
เรี ยกว่า ตัวหารร่ วมมากที่สุดของจานวนเหล่านั้น
ใช้อกั ษรย่อ ห.ร.ม.
5. ตัวคูณร่ วมน้อยที่สุด คือ จานวนนับที่นอ้ ยที่สุด
ที่มีจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไปหารลงตัว ใช้
อักษรย่อ ค.ร.น.
6. การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ ห.ร.ม. มักจะมีคาที่
แสดงถึง มากที่สุด ยาวที่สุด เป็ นต้น การแก้โจทย์
ปัญหา โดยใช้ ค.ร.น. มักจะมีคาที่แสดงถึง
น้อยที่สุด สั้นที่สุด เป็ นต้น
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบตั ิ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ตัวประกอบ
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง จานวนเฉพาะ
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การแยกตัวประกอบ
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.)
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.)
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหา
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
9. แบบบันทึกผลการอภิปราย
10. บันทึกความรู ้
11. 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/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
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 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 ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
ตัวประกอบของจานวนนับ
เวลา 18 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16 ตัวประกอบ
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17 จานวนเฉพาะ
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 18 การแยกตัวประกอบ
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 19 ตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.)
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 20 ตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.)
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 21 โจทย์ปัญหา
2
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
ตัวประกอบ

16

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ตัวประกอบของจานวนนับ
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
ตัวประกอบของจานวนนับใดก็คือจานวนนับที่หารจานวนนับนั้นได้ลงตัว
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.4 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จาแนกตัวประกอบของจานวนนับและเขียนตัวประกอบทุกตัวของจานวนที่กาหนดให้ได้ (K)
2. ตรวจสอบคาตอบที่ได้และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. น าวิ ธี ก ารแก้ โ จทย์ปั ญ หาการบวกและการลบไปใช้ ใ นการเรี ยนสาระอื่ น และใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อน - แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวประกอบ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวประกอบ
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวประกอบ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวประกอบ
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5. สาระการเรียนรู้
1. การหารลงตัว
2. ตัวประกอบ
3. การหาตัวประกอบ
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การนาเสนอการหารลงตัวด้วยจานวนต่าง ๆ และการแยกตัวประกอบ
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ เ รื่ อ งการหารลงตัว
และการแยกตัว ประกอบไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
ทาแผ่นพับ ใบความรู ้เกี่ยวกับการหารลงตัวและการแยกตัวประกอบ
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมการหารลงตัว และการแยกตัวประกอบ
การงานอาชีพฯ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับการหารลงตัวด้วยจานวนต่าง ๆ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
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2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
3. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนหาผลหารของสองจานวน เช่น
1. 20 ÷ 5 = 
2. 17 ÷ 4 = 
4
5 20 –
20

5
4 21 –
20

0
1
ดังนั้น 20 = (4 × 5) + 0
ดังนั้น 17 = (4 × 4) + 1
ครู แนะนานักเรี ยนเพิม่ เติมว่า 5 หาร 20 ลงตัว เราเรี ยกว่า 5 เป็ นตัวประกอบ
ของ 20 แต่ 4 หาร 21 ไม่ลงตัว ดังนั้น 4 ไม่เป็ นตัวประกอบของ 21 ตัวประกอบของ
จานวนใด ๆ คือจานวนนับที่หารจานวนนั้นได้ลงตัว
2. ครู ให้นกั เรี ยนนาบัตรตัวเลขติดบนกระดานดา เช่น บัตร 12, 15, 16, 18, 20, 24 ให้
นักเรี ยนแข่งขันกันหาจานวนที่มี 3 เป็ นตัวประกอบ หรื อ 3 เป็ นตัวประกอบของ
จานวนใดบ้าง ยกตัวอย่างทานองนี้หลาย ๆ ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
3. ครู แจกโจทย์การหารที่มีท้ งั การหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว โดยให้นกั เรี ยนแต่ละ
คนออกมารายงานว่าหารลงตัวหรื อไม่ลงตัว และได้จานวนนับใดเป็ นตัวประกอบ
ของจานวนนับใด ครู แบ่งกระดานออกเป็ น 2 ช่วง เพื่อให้นกั เรี ยนเขียนโจทย์การ
หารและเหตุผลของการหารลงตัวและไม่ลงตัว
21 ÷ 7 =  (7 หาร 21 ลงตัว เพราะ 7 เป็ นตัวประกอบของ 21)
18 ÷ 3 =  (3 หาร 18 ลงตัว เพราะ 3 เป็ นตัวประกอบของ 18)
50 ÷ 6 =  (6 หาร 50 ไม่ลงตัว เพราะ 6 ไม่เป็ นตัวประกอบของ 50)
38 ÷ 3 =  (3 หาร 38 ไม่ลงตัว เพราะ 3 ไม่เป็ นตัวประกอบของ 38)
49 ÷ 5 =  (5 หาร 49 ไม่ลงตัว เพราะ 5 ไม่เป็ นตัวประกอบของ 49)
64 ÷ 8 =  (8 หาร 64 ลงตัว เพราะ 8 เป็ นตัวประกอบของ 64)
36 ÷ 4 =  (4 หาร 36 ลงตัว เพราะ 4 เป็ นตัวประกอบของ 36)
19 ÷ 2 =  (2 หาร 19 ไม่ลงตัว เพราะ 2 ไม่เป็ นตัวประกอบของ 19)
27 ÷ 9 =  (9 หาร 27 ลงตัว เพราะ 9 เป็ นตัวประกอบของ 27)
44 ÷ 11 =  (11 หาร 44 ลงตัว เพราะ 11 เป็ นตัวประกอบของ 44)
4. ครู นานักเรี ยนศึกษาเนื้อหาตัวประกอบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
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คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า ตัวประกอบของจานวนนับใดก็คือจานวนที่หาร
จานวนนับนั้นได้ลงตัว
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องตัวประกอบ เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน แต่ละกลุ่มจะได้แถบตัวเลขกลุ่มละ 20 ใบ โดยให้
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันแยกแถบตัวเลขที่ 2 หารลงตัว, 3 หารลงตัว, 4 หาร
ลงตัว, 5 หารลงตัวเข้าไว้ดว้ ยกัน จากนั้นครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปการหารด้วย 2,
3, 4 และ 5
3. ทบทวนการหารลงตัว และการหาตัวประกอบจากแถบตัวเลขที่กาหนดหลาย ๆ
ตัวอย่าง
4. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 1 ตัวประกอบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ฝึ กทักษะการคิดคานวณและการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
2. การหารตัวประกอบโดยใช้การหารลงตัว
3. นาความรู ้เรื่ องนี้ไปใช้ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์และสาระอื่นต่อไป
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. การหารลงตัว หมายถึง การหารที่ไม่เหลือเศษหรื อมีเศษเป็ นศูนย์
2. ตัวประกอบของจานวนนับใด ๆ คือจานวนนับที่หารจานวนนั้นได้ลงตัว
3. การหาตัวประกอบของจานวนนับใด ๆ คือการหาจานวนที่นามาหารจานวนนับนั้นได้
ลงตัว
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. รวบรวมจานวนที่ 2 หารลงตัว, 3 หารลงตัว, 4 หารลงตัว, 5 หารลงตัว เข้าไว้ดว้ ยกัน
2. ใช้การหารลงตัวและการหาตัวประกอบในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการซื้อขาย การคานวณ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องจานวนเฉพาะ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
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ครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบโจทย์การหาร
2. บัตรตัวเลข
3. แผนภาพแสดงการหาร
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยน รู ้คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. ใบกิจกรรมที่ 1 ตัวประกอบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อการคิดเลขเร็ ว
2. VCD การคิดเลขเร็ ว
3. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ
4. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
5. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่เกี่ยวกับหรื อใช้ศึกษาตัวประกอบของจานวนนับ

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
จานวนเฉพาะ

17

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ตัวประกอบของจานวนนับ
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
จานวนเฉพาะ หมายถึง จานวนนับที่มีตวั ประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และจานวนนับนั้น
ตัวประกอบเฉพาะ หมายถึง ตัวประกอบที่เป็ นจานวนเฉพาะ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.4 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกได้วา่ จานวนใดเป็ นจานวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ (K)
2. มีความรับผิดชอบ ทางานเป็ นระบบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. นาวิธีการความรู ้เกี่ยวกับจานวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะไปใช้ในการเรี ยนสาระอื่นและ
ใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 จานวนเฉพาะ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 จานวนเฉพาะ
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 จานวนเฉพาะ
ใบกิจกรรมที่ 2 จานวนเฉพาะ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. จานวนเฉพาะ
2. ตัวประกอบเฉพาะ
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การยกย่องและให้เหตุผลจานวนที่เป็ นจานวนเฉพาะ
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบการหาจานวนเฉพาะด้วยวิ ธีการต่าง ๆ และเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ เรื่ อ งจ านวนเฉพาะไปใช้ในชี วิ ตประจ าวัน และการเรี ยนใน
ระดับสู งขึ้น
ศิลปะ
ประดิ ษ ฐ์ใบความรู ้ เ รื่ องจ านวนเฉพาะและแผนภาพความคิ ดเกี่ ย วกับ
จานวนเฉพาะ
สุ ขศึกษาฯ
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องจานวนเฉพาะ
การงานอาชีพฯ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับจานวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
3. ครู ทบทวนเรื่ องตัวประกอบของจานวนนับ โดยสุ่ มนักเรี ยนจานวน 8 คน ออกมา
เขียนตัวประกอบของจานวนที่ครู แจกให้ เช่น
ตัวประกอบของ 5 มี 2 ตัว คือ 1 และ 5
ตัวประกอบของ 21 มี 4 ตัว คือ 1, 3, 7 และ 21
ตัวประกอบของ 24 มี 8 ตัว คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 และ 24
ตัวประกอบของ 31 มี 2 ตัว คือ 1 และ 31
ตัวประกอบของ 44 มี 6 ตัว คือ 1, 2, 4, 11, 22 และ 44
ตัวประกอบของ 10 มี 4 ตัว คือ 1, 2, 5 และ 10
ตัวประกอบของ 19 มี 2 ตัว คือ 1 และ 19
นักเรี ยนในชั้นร่ วมกันอภิปรายตัวประกอบของจานวนนับทั้ง 8 ตัวว่าถูกต้อง
หรื อไม่ ถ้าไม่ถูกให้อาสาสมัครออกมาแก้ไขให้ถูกต้องจากตัวประกอบที่สรุ ปได้ใน
ข้อ 2 ให้นกั เรี ยนจับคู่กนั อภิปรายนักเรี ยนมีวิธีจดั หมู่ตวั ประกอบบนกระดานดา
อย่างไร
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ขออาสาสมัครนักเรี ยนออกไปวงกลมล้อมรอบจานวนนับที่มีตวั ประกอบสองตัว
ครู อธิ บายเพิ่มเติมว่าจานวนนับที่มีตวั ประกอบเพียงสองตัวคือ 1 กับจานวนนับนั้น
เรี ยกว่า จานวนเฉพาะ
ตัวประกอบของ 5 มี 2 ตัว คือ 1 และ 5
ตัวประกอบของ 21 มี 4 ตัว คือ 1, 3, 7 และ 21
ตัวประกอบของ 24 มี 8 ตัว คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 และ 24
ตัวประกอบของ 31 มี 2 ตัว คือ 1 และ 31
ตัวประกอบของ 44 มี 6 ตัว คือ 1, 2, 4, 11, 22 และ 44
ตัวประกอบของ 10 มี 4 ตัว คือ 1, 2, 5 และ 10
ตัวประกอบของ 75 มี 6 ตัว คือ 1, 3, 5, 15, 25 และ 75
ตัวประกอบของ 19 มี 2 ตัว คือ 1 และ 19
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2. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหา ตัวประกอบเฉพาะ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
3. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ช่วยกันพิจารณาตัวประกอบของ 21 ตัวประกอบ
ของ 21 มี 4 ตัว คือ 1, 3, 7 และ 21 ซึ่งเป็ นจานวนเฉพาะทุกจานวนที่ครู อธิบายเพิ่มเติม
เราเรี ยก 1, 3, 7 และ 21 ว่าตัวประกอบเฉพาะของ 21 จากนั้นให้หาตัวประกอบเฉพาะ
ของจานวนนับที่เหลือ
4. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 2 จานวนเฉพาะ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปการหาตัวประกอบเฉพาะ โดยให้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก
2–3 ตัวอย่าง แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกไปแสดงการหาตัวประกอบ
เฉพาะ พร้อมทั้งวิธีคิดบนกระดาน
6. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องจานวนเฉพาะ เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบจาก
การทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันเขียนจานวนต่าง ๆ เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
โดยใช้จุดแทนจานวน เช่น

3=

4=

6=

จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างจานวนเฉพาะอื่น ๆ แล้วส่ งตัวแทน
กลุ่มออกมานาเสนอจานวนเฉพาะของกลุ่มตนเอง โดยครู และเพื่อนร่ วมตรวจสอบ
ความถูกต้อง
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปจานวนที่ไม่สามารถเขียนจานวนอยูใ่ นรู ปสี่ เหลี่ยม
มุมฉากและมีค่ามากกว่า 1 เรี ยกจานวนเหล่านั้นว่า จานวนเฉพาะ
เช่น 3 =
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ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ฝึ กทักษะการคิดคานวณ และทักษะการใช้เหตุผลจากการหาจานวนเฉพาะและ
ตัวประกอบเฉพาะ
2. นาความรู ้เรื่ องนี้ไปใช้ในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์และสาระอื่นต่อ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
จานวนเฉพาะ หมายถึง จานวนนับที่มีตวั ประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และจานวนนับนั้น
ตัวประกอบเฉพาะ หมายถึง ตัวประกอบที่เป็ นจานวนเฉพาะ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ส่ งเสริ มพัฒนาความสามารถในการคิดโดยการสร้างจานวนเฉพาะ โดยใช้จุดแทนจานวนที่
บรรจุในรู ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
2. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพความคิดจานวนที่เป็ นตัวประกอบของจานวนที่กาหนดให้และ
ระบายสี ตวั ประกอบที่เป็ นจานวนเฉพาะ
3. ให้นกั เรี ยนหาจานวนเฉพาะจาก 1–100 โดยใช้ตารางร้อย
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการแยกตัวประกอบ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบตัวเลข
2. แผ่นตารางร้อย
3. ใบกิจกรรมที่ 2 จานวนเฉพาะ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ตัวเลข แสดงจานวนนับ
2. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
4. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่เกี่ยวกับหรื อใช้ศึกษาตัวประกอบของจานวนนับ
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การแยกตัวประกอบ

18

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ตัวประกอบของจานวนนับ
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การเขียนจานวนในรู ปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ เรี ยกว่า การแยกตัวประกอบจานวนและจะ
เขียนเป็ นเลขยกกาลังได้ จะต้องมีการคูณด้วยตัวเองซ้ า ๆ กัน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.4 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนจานวนให้เป็ นผลคูณของตัวประกอบและตัวประกอบเฉพาะได้ (K)
2. มีความรับผิดชอบ ทางานเป็ นระบบ รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
3. นาวิธีการแยกตัวประกอบไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
- แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 การแยก
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3 การแยกตัวประกอบ ตัวประกอบ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 3 การแยกตัวประกอบ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 3 การแยก
ตัวประกอบ

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. การเขียนในรู ปการคูณของตัวประกอบสองตัว
2. การแยกตัวประกอบโดยวิธีกระจายผลคูณ
3. การแยกตัวประกอบโดยวิธีต้ งั หาร
4. การใช้ตวั ประกอบในการหาผลคูณและผลหาร
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
นาเสนอการแยกตัวประกอบของจานวนนับต่าง ๆ ด้วยวิธีต่าง ๆ
วิทยาศาสตร์
เปรี ยบเทียบการแยกตัวประกอบหลาย ๆ วิธีและเลือกใช้ให้เหมาะสม
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ องการแยกตัวประกอบไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้เรื่ องความรู ้เรื่ องการแยก
ตัวประกอบ
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการแยกตัวประกอบ
การงานอาชีพฯ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของจานวนนับต่าง ๆ ด้วยวิธีต่าง ๆ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนท่องสู ตรคูณจากแม่ 2–12 พร้อมกัน
3. แบ่งนักเรี ยนออกเป็น 2 กลุ่ม และให้นาสู ตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12 มาถามตอบกัน
โดยผลัดกันถามตอบ เช่น
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กลุ่มที่ 1
ถาม 6 × 4
ตอบ 56
ถาม 9 × 4
ตอบ 49
ถาม 7 × 5

กลุ่มที่ 2
ตอบ 24
ถาม 8 × 7
ตอบ 36
ถาม 7 × 7
ตอบ 35

ครู แนะนานักเรี ยนว่า การท่องสู ตรคูณคล่องจะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถคิดเลขได้เร็ ว
ขึ้น
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่าจะเขียน 12 ให้อยูใ่ นรู ปการคูณกันของตัวประกอบ
หรื อตัวประกอบเฉพาะได้อย่างไรบ้าง จากนั้นให้ครู เขียนไว้บนกระดาน เช่น
12 = 1 × 12 หรื อ 12 = 12 × 1
12 = 2 × 6 หรื อ 12 = 6 × 2
12 = 3 × 4 หรื อ 12 = 4 × 3
12 = 2 × 2 × 3 หรื อ 12 = 2 × 3 × 2 หรื อ 12 = 3 × 2 × 2
ต่อไปให้นกั เรี ยนพิจารณาว่า ผลคูณของ 12 ในข้อใดที่เขียนในรู ปการคูณกันของ
ตัวประกอบเฉพาะ ซึ่ งจะได้ 12 = 2 × 2 × 3 หรื อ 12 = 2 × 3 × 2 หรื อ
12 = 3 × 2 × 2 ครู สรุ ปว่า การเขียนจานวนในรู ปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ
เรี ยกว่า การแยกตัวประกอบ ยกตัวอย่างทานองนี้ 2–3 ตัวอย่างจนนักเรี ยนเข้าใจ
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนจานวนนับมา 10 จานวนบนกระดานดาแล้วให้
นักเรี ยนแยกตัวประกอบของจานวนนับแต่ละจานวน
ครั้งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
4. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการแยกตัวประกอบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 3 การแยกตัวประกอบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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6. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า การแยกตัวประกอบเป็ นการเขียนจานวนใน
รู ปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ
7. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการแยกตัวประกอบ เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แข่งขันแยกตัวประกอบของจานวนนับที่ครู
กาหนด
3. นักเรี ยนกลุ่มเดิมช่วยกันคิดเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ
4. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการแยก
ตัวประกอบ เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยนรายงาน
ผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. ฝึ กทักษะการคิดคานวณ และการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์
3. แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันและการตัดสิ นใจได้
4. ทาโครงงานคณิ ตศาสตร์ เปรี ยบเทียบวิธีการแยกตัวประกอบแบบต่าง ๆ ได้
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเขียนจานวนในรู ปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ เรี ยกว่า การแยกตัวประกอบ
จานวนที่จะเขียนเป็ นเลขยกกาลังได้ จะต้องมีการคูณด้วยตัวเองซ้ า ๆ กัน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. พัฒนาความสามารถในการคิดโดยการหาคาตอบจากการแยกตัวประกอบหลายวิธี
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.) เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตารางสู ตรคูณ
2. แผนภาพแสดงการแยกตัวประกอบ
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3. ใบกิจกรรมที่ 3 การแยกตัวประกอบ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
3. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
4. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่เกี่ยวกับหรื อใช้ศึกษาตัวประกอบของจานวนนับ

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
ตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.)

19

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ตัวประกอบของจานวนนับ
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
1. จานวนใดที่หารจานวนสองจานวนลงตัวทั้งคู่ เรี ยกว่า ตัวหารร่ วมของจานวนทั้งสอง
2. ตัวหารร่ วมที่มีค่ามากที่สุดของจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไปเรี ยกว่า ตัวหารร่ วมมากที่สุด
ของจานวนเหล่านั้น ใช้อกั ษรย่อ ห.ร.ม.
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.4 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดจานวนให้สองจานวนหรื อมากกว่า สามารถหา ห.ร.ม. ได้ (K)
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสารความหมายได้ถูกต้อง (P)
3. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เชื่อฟังคาแนะนาของผูส้ อน (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
- แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบ
- ใบกิจกรรมที่ 4 ตัวหารร่ วมมาก ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 4 ตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.) (ห.ร.ม.)
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
- ใบกิจกรรมที่ 4 ตัวหารร่ วมมาก
กิจกรรมที่ 4 ตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.) (ห.ร.ม.)

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. ตัวหารร่ วม
2. ตัวหารร่ วมมากที่สุด
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหา ห.ร.ม. ด้วยวิธีต่าง ๆ
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู้ เรื่องการหา ห.ร.ม. ไปใช้ ในการซื้อขายและการจัดเรียง
สิ นค้ าของประเทศสมาชิกในอาเซียน
ศิลปะ
วาดภาพแสดงการหา ห.ร.ม. ของจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไป
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมจับคู่โจทย์การหา ห.ร.ม. กับ ห.ร.ม. ของจานวนตั้งแต่สอง
จานวนขึ้นไป
การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการหา ห.ร.ม.
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน เขียนจานวนหลาย ๆ จานวนบนกระดาน แล้วให้
หาว่าจานวนเหล่านั้นมีจานวนใดบ้างที่หารได้ลงตัว เช่น จานวนที่หาร 15 ลงตัว คือ
1, 3, 5 และ 15 ครู อธิ บายเพิ่มเติมว่า ตัวประกอบของ 15 คือ 1, 3, 5 และ 15
ร่ วมกันพิจารณาว่า ตัวประกอบใดเป็ นจานวนเฉพาะ ต่อไปครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
สรุ ปว่า เราจะเรี ยกตัวประกอบที่เป็ นจานวนเฉพาะว่าตัวประกอบเฉพาะ ดังนั้น 3, 5
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เป็ นตัวประกอบเฉพาะของ 15 ทากิจกรรมนี้หลาย ๆ ตัวอย่างจนนักเรี ยนสามารถ
หาตัวประกอบและตัวประกอบเฉพาะของจานวนที่กาหนดให้ได้ พร้ อมทั้งบอก
เหตุผลอย่างง่ายได้
3. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่าจะเขียน 18 ให้อยูใ่ นรู ปการคูณกันของตัวประกอบและ
ตัวประกอบเฉพาะได้อย่างไร โดยสุ่ มนักเรี ยนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน เช่น
16 = 1 × 16
หรื อ 16 = 16 × 1
16 = 2 × 8
หรื อ 16 = 8 × 2
14 = 4 × 4
หรื อ 16 = 2 × 2 × 2 × 2
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่าการเขียนจานวนให้อยู่ในรู ปการคูณของตัว
ประกอบเฉพาะนี้เรี ยกว่า การแยกตัวประกอบ
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู กาหนดจานวนสองจานวน เช่น 12, 18 บนกระดาน แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันหา
ตัวประกอบของ 12 และ 18 ซึ่งจะได้วา่
ตัวประกอบของ 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12
ตัวประกอบของ 18 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 18
จากนั้นให้นกั เรี ยนร่ วมกันพิจารณาว่า ตัวประกอบของ 12 และ 18 จานวน
ใดบ้างที่เหมือนกัน ซึ่ งจะได้ว่า 1, 2, 3, 6 ครู แนะนาว่า 1, 2, 3, 6 จานวนเหล่านี้เรา
เรี ยกว่า ตัวหารร่ วมหรื อตัวประกอบร่ วมของ 12 และ 18
ต่อไปให้นกั เรี ยนร่ วมกันพิจารณาว่าตัวหารร่ วมที่มีค่ามากที่สุดของ 12, 18 คือ
จานวนใด คาตอบคือ 6 ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าตัวหารร่ วมมากที่สุดของ 12, 18 คือ 6
เขียนย่อ ๆ ว่า ห.ร.ม. ของ 12, 18 คือ 6 ครู ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมทานองนี้ 4–5
ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
2. ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับแผนภูมิแสดงการหา ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบและวิธี
ตั้งหาร เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
3. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
4. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั การหา ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบและวิธีต้ งั หารจาก
แผนภูมิที่ครู นามาให้ดู แล้วให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบคาตอบที่ได้จากวิธีการหา ห.ร.ม.
ทั้งสองวิธี เช่น
จงหา ห.ร.ม. ของ 24, 36
วิธีแยกตัวประกอบ
24 = 2 × 2 × 2 × 3
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36 = 2 × 2 × 3 × 3
หาจานวนที่มากที่สุดที่เป็ นตัวประกอบร่ วมหรื อตัวหารร่ วมของ 24, 36 จะได้ตวั หาร
ร่ วมมากที่สุด หรื อ ห.ร.ม. ของ 24, 36 คือ 2 ด 2 x 3 = 12
วิธีตั้งหาร
ขั้นที่ 1 หาจานวนที่เป็ นตัวประกอบร่ วมหรื อตัวหารร่ วมของ 24, 36 มาหาร
24, 36 ดังนี้
2
24, 36
12, 18
ขั้นที่ 2 เนื่องจากผลที่หารได้จากขั้นที่ 1 ยังสามารถหาจานวนเฉพาะที่เป็ น
ตัวประกอบร่ วมหรื อตัวหารร่ วมของ 24, 36 ได้อีก จึงนาตัวประกอบร่ วมหรื อ
ตัวหารร่ วมนั้นมาหาร 24, 36 ดังนี้
2 24, 36
3 12, 18
2 4, 6
2, 3
ขั้นที่ 3 เนื่องจากผลที่หารได้จากขั้นที่ 2 ไม่สามารถหาจานวนเฉพาะที่เป็ น
ตัวประกอบร่ วมหรื อตัวหารร่ วมของ 24, 36 ได้อีก ดังนั้นตัวหารร่ วมมากที่สุด
หรื อ ห.ร.ม. ของ 24, 36 คือ 2 × 3 × 2 = 12
ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละคนหา ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบและวิธีต้ งั หาร 2–3
ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนจานวนนับสองจานวนบนกระดานดามา 3 ข้อ
แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหา ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบและวิธีต้ งั หารลงใน
สมุด
ครั้งที่ 3
6. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
7. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.) ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 4 ตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.) ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
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(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.) เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนหา ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบและวิธีต้ งั หารจานวนตั้งแต่สามจานวน
ขึ้นไป โดยให้ใช้วิธีเดียวกันกับการหาร ห.ร.ม. ของจานวนสองจานวน
3. ให้นกั เรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปว่า การหา ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบและวิธีต้ งั
หารจานวนตั้งแต่สามจานวนขึ้นไป ใช้วิธีเดียวกันกับการหา ห.ร.ม. ของจานวนสอง
จานวนนัน่ เอง
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนเรื่ องนี้ไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องเศษส่ วนและทศนิยม
2. นาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนเรื่ องนี้ไปใช้ในการทอนเศษส่ วนให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ตัวหารร่ วมที่มีค่ามากที่สุดของจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไปเรี ยกว่า ตัวหารร่ วมมาก
ที่สุดของจานวนเหล่านั้น ใช้อกั ษรย่อ ห.ร.ม.
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ช่วยกันสร้างโจทย์การหา ห.ร.ม. ของจานวนตั้งแต่สอง
จานวนขึ้นไป จากนั้นแลกเปลี่ยนกันหา ห.ร.ม. จากโจทย์ที่ช่วยกันสร้างโดยวิธีแยกตัวประกอบ
หรื อวิธีต้ งั หาร เพื่อให้เข้าใจวิธีดงั กล่าว
2. เขียนแผนภาพความคิดการหา ห.ร.ม. ของจานวนที่กาหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. จัดแข่งขันคิดเลขเร็ วจากโจทย์การหา ห.ร.ม. ของจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไป
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.) เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิการหา ห.ร.ม. แบบต่าง ๆ
2. ใบกิจกรรมที่ 4 ตัวหารร่ วมมาก (ห.ร.ม.) ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
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3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. หนังสื อพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
3. แบบรายงานต่าง ๆ ของทางราชการ
4. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่เกี่ยวกับหรื อใช้ศึกษาตัวประกอบของจานวนนับ

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
ตัวคูณร่ วมน้ อย (ค.ร.น.)

20

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ตัวประกอบของจานวนนับ
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
ตัวคูณร่ วมน้อยที่สุด คือ จานวนนับที่นอ้ ยที่สุดที่มีจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไปหารลงตัว ใช้
อักษรย่อ ค.ร.น.
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.4 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดจานวนให้สองจานวนหรื อมากกว่า สามารถหา ค.ร.น.ได้ (K)
2. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสารความหมายได้ถูกต้อง (P)
3. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
- แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบ
- ใบกิจกรรมที่ 5 ตัวคูณร่ วมน้อย ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 5 ตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.) (ค.ร.น.)
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
กิจกรรมที่ 5 ตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.)
5. สาระการเรียนรู้
ตัวคูณร่ วมน้อยที่สุด
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 5 ตัวคูณร่ วมน้อย
(ค.ร.น.)

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหา ค.ร.น. ด้วยวิธีต่าง ๆ
นาความรู ้เรื่ องการหา ค.ร.น. ไปใช้ในการซื้อขายในชีวิตประจาวัน
วาดภาพแสดงการหา ค.ร.น. ของจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไป
เล่นเกมจับคู่ โจทย์การหา ค.ร.น. กับ ค.ร.น. ของจานวนตั้งแต่สอง
จานวนขึ้นไป
ประดิษฐ์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการหา ค.ร.น.

การงานอาชีพฯ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน แข่งขันกันเขียนจานวนต่าง ๆ ที่มี 2 และ 4 เป็ น
ตัวประกอบบนกระดาน ดังนี้
จานวนที่มี 2 เป็ นตัวประกอบคือ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, ...
จานวนที่มี 4 เป็ นตัวประกอบคือ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
52, 56, 60, ...
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันพิจารณาว่า จานวนที่มี 2 และ 4 เป็ นตัวประกอบร่ วมคือ
จานวนใด ทากิจกรรมนี้อีก 4–5 กิจกรรม จนนักเรี ยนสามารถหาตัวประกอบร่ วม
ของจานวนที่กาหนดให้ได้พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบได้
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3. ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนจานวนที่กาหนด ให้อยูใ่ นรู ปการคูณกันของ
ตัวประกอบเฉพาะโดยสุ่ มนักเรี ยนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน เช่น
18 = 2 × 3 × 3 หรื อ 18 = 3 × 2 × 3 หรื อ 18 = 3 × 3 × 2
ทากิจกรรมนี้ อีก 4–5 กิจกรรม จนนักเรี ยนสามารถเขียนจานวนที่กาหนด
ให้อยูใ่ นรู ปการคูณกันของตัวประกอบเฉพาะได้อย่างคล่องแคล่ว
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู กาหนดจานวนสองจานวน เช่น 4, 6 บนกระดาน แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันหา
จานวนต่าง ๆ ที่มี 4 และ 6 เป็ นตัวประกอบบนกระดานดังนี้
จานวนที่มี 4 เป็ นตัวประกอบคือ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...
จานวนที่มี 6 เป็ นตัวประกอบคือ 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, ...
จากนั้นให้นกั เรี ยนร่ วมกันพิจารณาว่าจานวนที่มี 4 และ 6 เป็ นตัวประกอบร่ วมมี
จานวนใดบ้าง ซึ่ งจะได้ว่า 12, 24, 36, ... ครู แนะนาว่า 12 คือตัวประกอบร่ วมที่
มีค่าน้อยที่สุดซึ่ งมี 4 และ 6 เป็ นตัวประกอบ เราเรี ยก 12 ว่า ตัวคูณร่ วมน้อยที่สุด
ของ 4 และ 6 ซึ่ งเขียนย่อ ๆ ว่า 12 เป็ น ค.ร.น. ของ 4 และ 6 ครู ให้นกั เรี ยนทา
กิจกรรมทานองนี้ 4–5 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
2. ครู ให้ใบงานเกี่ยวกับแผนภูมิแสดงการหา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบและ
วิธีต้ งั หาร เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
3. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
4. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั การหา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบและวิธีต้ งั หารจาก
แผนภูมิที่ครู นามาให้ดู แล้วให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบคาตอบที่ได้จากวิธีการหา ค.ร.น.
ทั้งสองวิธี เช่น
จงหา ค.ร.น. ของ 6, 8
วิธีแยกตัวประกอบ
6=2×3
8=2×2×2
ค.ร.น. ของ 6, 8 คือ 2 × 3 × 2 × 2 = 24
วิธีตั้งหาร
ขั้นที่ 1 หาจานวนเฉพาะที่นอ้ ยที่สุดที่หาร 6 และ 8 ลงตัว ในที่น้ ีคือ 2
(2 หาร 6 ได้ 3 และ 2 หาร 8 ได้ 4) ดังนี้
2 6,8
3,4
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ขั้นที่ 2 หาจานวนเฉพาะที่นอ้ ยที่สุดที่หาร 3 และ 4 ลงตัว ซึ่งจะเห็นว่าไม่มี
พิจารณาว่า
6=2×3
8=2×4
ขั้นที่ 3 เนื่องจากไม่สามารถหาจานวนเฉพาะที่นอ้ ยที่สุดที่หาร 3 และ 4
ลงตัวได้อีก ดังนั้น ค.ร.น. ที่มี 6, 8 เป็ นตัวประกอบ คือ 2 × 3 × 4 = 24
ครู แนะนาเพิ่มเติมว่า เราตัด 2 ที่เป็ นตัวประกอบร่ วมของ 6 และ 8 ออก
1 ตัว เพื่อให้ได้จานวนที่นอ้ ยที่สุด ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละคนหา ค.ร.น.
โดยวิธีแยกตัวประกอบ และวิธีต้ งั หาร 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนเพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป โดยครู เขียนจานวนนับสองจานวนบนกระดานดามา 3 ข้อ
แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบและวิธีต้ งั หารลงใน
สมุด
ครั้งที่ 3
6. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
7. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.) ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
8. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 5 ตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.) ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
9. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.) เพื่อฝึ กฝนทักษะ
ของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนหา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบและวิธีต้ งั หารจานวนตั้งแต่สามจานวน
ขึ้นไป โดยให้ใช้วิธีเดียวกันกับการหา ค.ร.น. ของจานวนสองจานวน
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปว่า การหา ค.ร.น. โดยวิธีแยกตัวประกอบและวิธีต้ งั หาร
จานวนตั้งแต่สามจานวนขึ้นไป ใช้วิธีเดียวกันกับการหา ค.ร.น. ของจานวนสอง
จานวนนัน่ เอง
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4. นักเรี ยนหา ค.ร.น. ของจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไป จากตารางร้อยหรื อปฏิทิน
โดยให้ใช้วิธีระบายสี ลงบนตัวเลขที่เป็ นตัวประกอบของจานวนที่กาหนดด้วยสี ที่
ต่างกัน
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนเรื่ องนี้ไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องการบวกเศษส่ วนที่มี
ตัวส่ วนไม่เท่ากัน
2. นาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนเรื่ องนี้ ไปใช้ในการเรี ยนเรื่ องการลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วน
ไม่เท่ากัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
ตัวคูณร่ วมน้อยที่สุด คือ จานวนนับที่นอ้ ยที่สุดที่มีจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไปหาร
ลงตัวใช้อกั ษรย่อ ค.ร.น.
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันสร้างโจทย์การหา ค.ร.น. ของจานวนตั้งแต่สอง
จานวนขึ้นไป จากนั้นแลกเปลี่ยนกันหา ค.ร.น. จากโจทย์ที่ช่วยกันสร้างโดยวิธีแยกตัวประกอบ
หรื อวิธีต้ งั หาร เพื่อให้เข้าใจวิธีดงั กล่าว
2. เขียนแผนภาพความคิดการหา ค.ร.น. ของจานวนที่กาหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. จัดแข่งขันคิดเลขเร็ วจากโจทย์การหา ค.ร.น. ของจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้นไป
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหา เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิการหา ค.ร.น. แบบต่าง ๆ
2. ตารางร้อย ปฏิทิน
3. ใบกิจกรรมที่ 5 ตัวคูณร่ วมน้อย (ค.ร.น.) ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ตารางร้อย
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
3. แผนภูมิการหา ค.ร.น. ด้วยวิธีต่าง ๆ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
5. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่เกี่ยวกับหรื อใช้ศึกษาตัวประกอบของจานวนนับ
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหา

21

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 ตัวประกอบของจานวนนับ
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ ห.ร.ม. มักจะมีคาที่แสดงถึง มากที่สุด ยาวที่สุด เป็ นต้น
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ ค.ร.น. มักจะมีคาที่แสดงถึง น้อยที่สุด สั้นที่สุด เป็ นต้น
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.4 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์หาคาตอบ และแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ได้ (K)
2. ใช้วิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา การสื่ อสาร และเชื่อมโยงความรู ้คณิ ตศาสตร์ (P)
3. วางแผนการทางานตามขั้นตอนและทางานเป็นระเบียบเรี ยบร้อย เชื่อฟังคาแนะนาของผูส้ อน
(A)
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 6 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 6 โจทย์ปัญหา
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด - แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน - แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
4. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 6 โจทย์ปัญหา
ใบกิจกรรมที่ 6 โจทย์ปัญหา

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. การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ ห.ร.ม.
2. การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ ค.ร.น.
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ องการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
วาดภาพแสดงการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจานวนตั้งแต่สองจานวนขึ้น
ไป
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมจับคู่โจทย์การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจานวนตั้งแต่สองจานวน
ขึ้นไป
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การงานอาชีพฯ
ประดิษฐ์เกมคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ความรู ้เรื่ องการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คนช่วยกันหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจานวนที่
กาหนดแล้วนาจานวนที่กาหนดให้คูณกัน จากนั้นเปรี ยบเทียบกับผลคูณของ ห.ร.ม.
และ ค.ร.น. ของจานวนเหล่านั้น เช่น
ห.ร.ม. ของ 12 และ 20 คือ 4 ค.ร.น. ของ 12 และ 20 คือ 60
ดังนั้น
12 × 20 = 4 × 60
240 = 240
ทากิจกรรมนี้อีก 4–5 กิจกรรม จนนักเรี ยนสามารถสรุ ปความสัมพันธ์ระหว่าง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ได้
3. นักเรี ยนช่วยพิจารณาโจทย์ที่ครู กาหนดแล้วอภิปรายร่ วมกันถึงวิธีหาคาตอบ
มีลูกหินสี แดง 8 ลูก สี เขียว 20 ลูก และสี ส้ม 24 ลูก ต้ องการแบ่ งลูกหินใส่ ถุง ถุงละ
เท่ า ๆ กัน โดยให้ แต่ ละถุงบรรจุลูกหินสี เดียวกัน จะแบ่ งได้ อย่ างมากถุงละกีล่ ูก

4. ครู สุ่มนักเรี ยนออกมาอธิบายถึงวิธีหาคาตอบ และทดลองปฏิบตั ิจริ งจากของจริ ง
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน รวบรวมโจทย์การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. จาก
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อหนังสื อเสริ ม
ความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ อย่างละ 3–4 ตัวอย่าง
2. นักเรี ยนกลุ่มเดิมศึกษาโจทย์ปัญหาที่ใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ในการแก้ปัญหาจาก
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์
แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) จากนั้นให้นกั เรี ยน
แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น และสรุ ปร่ วมกันว่าการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม.
มักจะมีคาที่แสดงถึง มากที่สุด ยาวที่สุด เป็ นต้น และการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ ค.ร.น.
มักจะมีคาที่แสดงถึง น้อยที่สุด สั้นที่สุด เป็ นต้น
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาที่ใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ในการ
แก้ปัญหาโดยใช้ขอ้ มูลจากโจทย์การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หนังสื อเรี ยน รายวิชา
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พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา..
ปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด) หรื อหนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
เล่มอื่น ๆ ข้างต้น จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมานาเสนอหน้า
ชั้นเรี ยน โดยให้ครู ตรวจสอบความถูกต้อง และความกระชับรัดกุมของภาษาที่ใช้
แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันทา
4. ครู ให้ใบงานแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ องโจทย์ปัญหา เพื่อฝึ กฝนทักษะของ
นักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 6 โจทย์ปัญหา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การซื้ อขาย การแบ่ง
สิ่ งของ
2. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน และนาไปประยุกต์ใช้กบั วิชาอื่น ๆ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. คาที่แสดงถึงมากที่สุด ยาวที่สุด ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. ส่ วนคาที่แสดงถึง
น้อยที่สุด สั้นที่สุด ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา ค.ร.น.
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนแผนภาพความคิดการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หรื อวิธีการอื่น ๆ ที่
หลากหลาย
2. จัดแข่งขันคิดเลขเร็ วจากโจทย์ปัญหา โดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องเส้นขนาน และมุมแย้ง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรโจทย์ปัญหาการใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แก้โจทย์ปัญหา
2. ใบกิจกรรมที่ 6 โจทย์ปัญหา ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
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แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. แผนภูมิการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ด้วยวิธีต่าง ๆ
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
5. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่เกี่ยวกับหรื อใช้ศึกษาตัวประกอบของจานวนนับ

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
เส้ นขนาน
เวลา 5 ชั่วโมง
วิธีการสร้ างเส้ นขนานให้ ผ่านจุดทีก่ าหนดให้
เส้ นขนานและมุมแย้ ง

เส้ นขนาน

การพิจารณาเส้ นขนาน

เส้ นขนานและมุมภายในที่
อยู่บนข้ างเดียวกันของเส้ นตัด
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1.
2.
3.
4.

ความรู้
เส้นขนานและมุมแย้ง
เส้นขนานและมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกัน
ของเส้นตัด
การพิจารณาเส้นขนาน
วิธีการสร้างเส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเส้นขนาน
ด้วยความสนใจ ความตั้งใจเรี ยน
และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเองใน
การร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเส้นขนาน
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

เส้ นขนาน

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของเส้นขนาน
2. สามารถนาเสนอเส้นขนาน
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเส้นขนาน
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง เส้นขนานและมุมแย้ง
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง เส้นขนานและมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การพิจารณาเส้นขนาน
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง วิธีการสร้างเส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมายและนาเสนอ
8. แบบบันทึกผลการอภิปราย
9. บันทึกความรู ้
10. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เส้ นขนาน
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บอกได้วา่ เส้นตรงคู่ใดขนานกัน (ค 3.1 ป. 6/3)
2. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 6/1)
3. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/2)
4. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/3)
5. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/4)
6. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 6/5)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
- เส้นขนาน เส้นตรง หรื อส่ วนของเส้นตรงตั้งแต่ - นักเรี ยนมีวิธีแยกแยะสิ่ งของต่าง ๆ ในชีวิตจริ ง
ว่ามีพ้นื ฐานจากเส้นขนานได้อย่างไร
สองเส้นขึ้นไปที่อยูบ่ นระนาบเดียวกันและมี
ระยะห่างเท่ากันเสมอ เมื่อลากเส้นตรงตัด
เส้นขนานจะทาให้เกิดมุมภายในและมุมแย้ง
ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. เส้นขนาน คือ เส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรง 1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของเส้นขนาน
ตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปอยูห่ ่างกัน มีระยะเท่ากันเสมอ 2. นาเสนอเส้นขนาน
มุมแย้ง คือ มุมที่เกิดจากเส้นตรงหรื อส่ วนของ 3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไป โดยอยู่ เกี่ยวกับเส้นขนาน
เยื้องกันคนละข้างของเส้นตัดภายในเส้นตรงที่ถูก 4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
ตัดนั้น
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
2. เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งทาให้เกิด
มุมภายใน เมื่อนาขนาดของมุมภายในบนข้าง
เดียวกันของเส้นตัดมารวมกันจะมีค่าเท่ากับ
180 องศา
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3. เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วทาให้
มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน หรื อขนาดของมุมภายใน
ที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ
180 องศา เส้นตรงคู่น้ นั จะขนานกัน
4. เมื่อกาหนดเส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงหนึ่ง
เส้นและจุดหนึ่งจุดที่ไม่ได้อยูบ่ นเส้นตรงที่
กาหนดให้สามารถสร้างเส้นตรงที่ขนานกับ
เส้นตรงที่กาหนด และผ่านจุดที่กาหนดให้ได้
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบตั ิ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เส้นขนาน และมุมแย้ง
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เส้นขนานและมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การพิจารณาเส้นขนาน
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง วิธีการสร้างเส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมายและนาเสนอ
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/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
4) การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
4) แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
และค่านิยม
5) การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5) แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

3. สิ่ งทีม่ ่ ุงประเมิน
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3.1 ความเข้าใจ 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 ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
เส้ นขนาน
เวลา 5 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 22 เส้นขนานและมุมแย้ง
1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 23 เส้นขนานและมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 24 การพิจารณาเส้นขนาน
1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 25 วิธีการสร้างเส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้
2
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
เส้ นขนานและมุมแย้ ง

22

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เส้ นขนาน
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
1. เส้นขนาน คือ เส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปอยูห่ ่างกัน มีระยะเท่ากันเสมอ
2. มุมแย้ง คือ มุมที่เกิดจากเส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไป โดย
อยูเ่ ยื้องกันคนละข้างของเส้นตัดภายในเส้นตรงที่ถูกตัดนั้น
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกได้วา่ เส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันและมุมใดเป็ นมุมแย้ง (K)
2. มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์นาไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ และในชีวิตประจาวัน (P)
3. ทางานรอบคอบและมีวิจารณญาณในการคิด (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อน
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
- แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 1 เส้นขนานและ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 เส้นขนานและเส้นตรง เส้นตรง
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
- แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
- แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
- ใบกิจกรรมที่ 1 เส้นขนานและ
กิจกรรมที่ 1 เส้นขนานและเส้นตรง เส้นตรง
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
5. สาระการเรียนรู้
เส้นขนานและมุมแย้ง
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

อธิบายความหมายของเส้นขนานและมุมแย้ง
สังเกตและสารวจสิ่ งรอบตัวที่มีส่วนประกอบของเส้นขนาน
สารวจเครื่ องดนตรี ที่ส่วนประกอบมีลกั ษณะเป็ นเส้นขนาน
ประดิษฐ์สิ่งของเครื่ องใช้ ของประดับตกแต่งที่มีส่วนประกอบที่
ขนานกัน

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
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3. ทบทวนเกี่ยวกับเส้นขนาน โดยครู เลือกนักเรี ยนมา 3–4 คน ให้แต่ละคนวาด
เส้นตรง 2 คู่ ทั้งคู่ที่ขนานกันและไม่ขนานกันบนกระดานดา จากนั้นให้สมาชิกที่
เหลือในห้อง อภิปรายรู ปที่เพื่อนวาดว่าถูกหรื อผิดอย่างไร ให้ยกเหตุผลประกอบ
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน พร้อมทั้งแจกเอกสาร ไม้โปรแทรกเตอร์ แล้ว
ให้นักเรี ยนลากเส้นตรงตัดในแต่ ละภาพ พร้ อมกับวัดขนาดของมุมที่ เกิ ดขึ้ น
พิจารณาว่า มุมใดเป็ นมุมแย้ง แล้วจดบันทึกไว้ และนาเสนอหน้าชั้น
2. ครู เลือกผลงานจากภาพของนักเรี ยน แล้วลากเส้นตรงตัดเส้นที่ขนานกันและเส้นที่
ไม่ขนานกัน แล้วให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น
3. ครู อธิบายภาพบนกระดานที่ได้ลากเส้นตรงตัดและวัดมุมไว้วา่ มุมแย้งคือมุมใด ดังนี้

มุม 1 และมุม 4 เป็ นมุมแย้ง
มุม 2 และมุม 3 เป็ นมุมแย้ง

มุม 5 และมุม 8 เป็ นมุมแย้ง
มุม 6 และมุม 7 เป็ นมุมแย้ง

แล้วให้นักเรี ยนร่ วมกันอภิ ปรายว่ามุมแย้งกับเส้นขนานและเส้นที่ ไม่ขนานกันมี
ลักษณะเป็ นอย่างไร เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า เส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงตัดเส้น
ขนานคู่หนึ่งทาให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
4. ให้นกั เรี ยนหาค่า x และ y จากโจทย์ต่อไปนี้
5. ให้นกั เรี ยนบอกชื่อสิ่ งต่าง ๆ ที่มีส่วนประกอบ
ของเส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงที่ขนานกัน
และไม่ขนานกัน พร้อมทั้งเหตุผล
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนพิจารณาเส้นตรงที่ครู กาหนดให้วา่ มีคู่ใดที่ขนานกัน เพราะอะไร
2. ให้นกั เรี ยนวาดรู ปสี่ เหลี่ยมหลายแบบ แล้วลากเส้นทแยงมุมทั้ง 2 เส้น แล้วให้
พิจารณาว่ามีมุมใดบ้างเป็ นมุมแย้ง
3. ให้นกั เรี ยนลากเส้นตรงหลาย ๆ เส้น ลากเส้นตรงตัดทุกเส้น ให้พิจารณาว่ามีมุม
ใดบ้างเป็ นมุมแย้ง
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4. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 1 เส้นขนานและเส้นตรง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปช่วยในการเรี ยนเรื่ องรู ปสี่ เหลี่ยม
2. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปช่วยในการอธิบายสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวที่มีส่วนประกอบ
ของเส้นขนาน
3. น าความรู ้ เ รื่ องเส้ น ขนานและมุ ม แย้ง ไปช่ ว ยในการหาค่ า มุ ม ภายในของรู ป
สามเหลี่ยมที่รวมกันได้ 180 องศา
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
เส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงตัดเส้นขนานคู่หนึ่งทาให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ยกตัวอย่างสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวที่มีส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันแล้ววัดว่ามุมแย้งเท่ากันหรื อไม่
2. สร้างเส้นขนานและไม่ขนานแล้วลากเส้นตัด วัดว่ามุมแย้งเท่ากันหรื อไม่ อย่างไร
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องเส้นขนานและมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด เพื่อให้นกั เรี ยนอ่าน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ไม้โปรแทรกเตอร์
2. ตัวอย่างภาพแสดงเส้นขนานและมุมแย้ง
3. เอกสารที่มีท้ งั ภาพเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันและไม่ขนานกัน
4. ใบกิจกรรมที่ 1 เส้นขนานและเส้นตรง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.
2.
3.
4.
5.

รู ปทรงเรขาคณิ ตต่าง ๆ
หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเส้นขนานและมุมแย้ง
บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
อินเทอร์เน็ต ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นขนาน
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
เส้ นขนานและมุมภายในทีอ่ ยู่บนข้ างเดียวกันของเส้ นตัด

23

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เส้ นขนาน
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
เส้นตรงเส้นหนึ่ งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ งทาให้เกิดมุมภายใน เมื่อนาขนาดของมุมภายในบนข้าง
เดียวกันของเส้นตัดมารวมกันจะมีค่าเท่ากับ 180 องศา
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง สามารถบอกได้ว่ามุมใดเป็ นมุมภายในที่อยูบ่ น
ข้างเดียวกันของเส้นตัด (K)
2. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ และในชีวิตประจาวัน (P)
3. ทางานรอบคอบและมีวิจารณญาณในการคิด (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 เส้นขนานและ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 เส้นขนานและ
มุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกัน
มุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกัน
ของเส้นตัด
ของเส้นตัด
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 เส้นขนานและ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 เส้นขนานและ
มุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกัน
มุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกัน
ของเส้นตัด
ของเส้นตัด
5. สาระการเรียนรู้
1. มุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
2. เส้นขนานและมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การอธิบายถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่มีส่วนประกอบเป็ นเส้นขนาน
สั งคมศึกษาฯ
การสารวจสิ่ งก่ อสร้ างหรือโบราณสถานของแต่ ละประเทศในอาเซียน
หรือสิ่ งแวดล้ อมทีม่ ีลกั ษณะเป็ นเส้ นขนาน
สุ ขศึกษาฯ
ออกแบบท่ากายบริ หารแสดงลักษณะที่อวัยวะต่าง ๆ ขนานกัน
ศิลปะ
วาดภาพโดยใช้เส้นขนานเป็ นหลัก
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
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2. ครู วาดรู ปบนกระดาน ดังภาพ
แล้วทบทวนเรื่ องมุมแย้ง
พร้อมกับถามนักเรี ยนว่า
จากรู ป 2 รู ป มุมใดบ้างเป็ น
มุมแย้ง
3. ให้นกั เรี ยนหาคาตอบจากโจทย์ต่อไปนี้ โดยใช้เวลา 5 นาที

1) มุม 1 และ มุม 5 เท่ากันหรื อไม่ เพราะอะไร (ไม่เท่ากัน เพราะเป็ นมุมแย้งที่เกิด
จากเส้นตรงตัดเส้นไม่ขนาน)
2) มุม 2 และ มุม 6 เท่ากันหรื อไม่ เพราะอะไร (เท่ากัน เพราะเป็ นมุมแย้งที่เกิดจาก
เส้นตรงตัดเส้นขนาน)
3) มุม 3 และ มุม 7 เท่ากันหรื อไม่ เพราะอะไร (เท่ากัน เพราะเป็ นมุมแย้งที่เกิดจาก
เส้นตรงตัดเส้นขนาน)
4) มุม 8 และ มุม 4 เท่ากันหรื อไม่ เพราะอะไร (ไม่เท่ากัน เพราะเป็ นมุมแย้งที่เกิด
จากเส้นตรงตัดเส้นไม่ขนาน)
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน โดยให้แต่ละกลุ่ม
วาดรู ปคู่ขนาน 1 คู่ และลากเส้นตัดขวาง 1 เส้น บน
กระดาน พร้อมทั้งปรึ กษากันว่า มุม 1, 2, 3, 4 มุม 1 และ 3
มุม 2 และ 4 ควรจะมีชื่อเรี ยกมุมเหล่านี้วา่ อะไร โดยมีครู
เป็ นผูแ้ นะแนวทางแล้วร่ วมกันสรุ ปผลว่า มุม 1, 2, 3, 4
เรี ยกว่า มุมภายใน มุม 1 และ 3 มุม 2 และ 4 เรี ยกว่า
มุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มวัดขนาดมุมแต่ละมุมจากรู ปในกลุ่มตนเองพร้อมทั้งอภิปราย
ว่ามุมในแต่ละรู ปมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
3. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการอภิปรายเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัด
เส้นขนานคู่หนึ่ งทาให้ผลบวกของมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดเท่ากับ
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180 องศา ครู ยกตัวอย่างอีกประมาณ 1–2 ตัวอย่าง เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจ
และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถาม
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนสร้างเส้นขนานลากเส้นตัดเส้นขนาน แล้วระบุมุมแย้งและมุมภายในที่อยู่
บนข้างเดียวกันของเส้นตัด พร้อมทั้งวัดขนาดมุม
2. ให้นกั เรี ยนวาดรู ปสี่ เหลี่ยมหลาย ๆ แบบ แล้วลากเส้นทแยงมุมทั้ง 2 เส้น แล้วให้
พิจารณาว่ามีมุมใดบ้างเป็ นมุมแย้ง
3. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างรู ปเรขาคณิ ตที่นกั เรี ยนเคยพบเห็นว่ามีส่วนของเส้นตรงคู่ใดที่
ขนานกันบ้าง
4. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 2 เส้นขนานและมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/ สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปช่วยในการแสดงว่ามุมภายในของรู ปสามเหลี่ยมรวมกัน
ได้ 180 องศา
2. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปช่วยในการประดิษฐ์งานฝีมือต่าง ๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ
3. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปเป็ นพื้นฐานการเรี ยนเรื่ องรู ปสี่ เหลี่ยม
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
เส้นตรงเส้นหนึ่ งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ งทาให้ผลบวกของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดี ยวกัน
ของเส้นตัดเท่ากับ 180 องศา
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึ กสร้างเส้นขนานแล้วลากเส้นตัดผ่านเส้นขนานคู่น้ นั ระบุมุมแย้ง มุมภายในที่อยูบ่ นข้าง
เดียวกันของเส้นตัด
2. ให้นกั เรี ยนเขียนภาพสรุ ปแนวคิดในเรื่ องของเส้นขนานกับมุมแย้ง และมุมภายในที่อยูบ่ นข้าง
เดียวกันของเส้นตัด
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการพิจารณาเส้นขนาน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ไม้โปรแทรกเตอร์
2. ตัวอย่างภาพแสดงมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
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3. ใบกิจกรรมที่ 2 เส้นขนานและมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.
2.
3.
4.
5.

รู ปทรงเรขาคณิ ตต่าง ๆ
บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
อินเทอร์เน็ต ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นขนาน

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 170

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การพิจารณาเส้ นขนาน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เส้ นขนาน
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วทาให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน หรื อขนาดของมุมภายในที่อยู่
บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา เส้นตรงคู่น้ นั จะขนานกัน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. พิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้งและมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัดได้ (K)
2. นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ (P)
3. ทางานรอบคอบและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
- แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบ
- ใบกิจกรรมที่ 3 การพิจารณา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 3 การพิจารณาเส้นขนาน เส้นขนาน
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
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ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบ
กิจกรรมที่ 3 การพิจารณาเส้นขนาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 3 การพิจารณา
เส้นขนาน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. พิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง
2. พิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัด
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การพูดอธิบายเหตุผล
วิทยาศาสตร์
การสังเกตลักษณะการขนานกันของวัตถุ สิ่ งของ หรื อปรากฏการณ์
ธรรมชาติ
การงานอาชีพฯ
การสร้างแบบเส้นขนานด้วยคอมพิวเตอร์
สุ ขศึกษาฯ
การสารวจลู่วิ่ง
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู ให้นกั เรี ยนหาค่า x, y, z
จากรู ปที่กาหนดให้
โดยใช้เวลา 10 นาที
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. แจกเอกสารเรื่ องการพิจารณาเส้นขนาน ให้นกั เรี ยนวัดขนาดของมุมแย้ง มุมภายใน
ที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด และระยะห่ างเส้นตรง 2 เส้น แล้วให้นกั เรี ยน
ร่ วมกันนาเสนอ พร้อมกับอภิปรายเพื่อให้ได้ผลสรุ ปว่า เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรง
คู่หนึ่งแล้วทาให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน เส้นตรงคู่น้ ีจะขนานกัน และเส้นตรงเส้นหนึ่ง
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ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ งแล้วทาให้ขนาดของมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
รวมกันได้ 180 องศา เส้นตรงคู่น้ ีขนานกัน โดยครู เป็ นผูแ้ นะแนวทาง
2. ให้นกั เรี ยนทากิจกรรม โดยครู นาบัตรภาพทีละภาพมาแสดงให้นกั เรี ยนเห็น แล้วให้
นักเรี ยนยกมือตอบค่าตัวแปรที่ปรากฏอยูบ่ นภาพ พร้อมกับเหตุผล ถ้าตอบถูกได้ 1
แต้ม ตอบผิดเสี ยแต้ม 1 แต้ม นักเรี ยนคนใดได้คะแนนมากสุ ด สามารถนาไปแลก
รางวัลได้ที่ครู ผสู ้ อน ตัวอย่างบัตรภาพ

ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนสร้างเส้นคู่ขนานและเส้นคู่ไม่ขนาน ลากเส้นตัด แล้วระบุมุมแย้งและมุม
ภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด พร้อมทั้งวัดขนาดมุม และสังเกตความ
แตกต่างของมุม
2. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหา การพิจารณาเส้นขนาน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
3. นักเรี ยนยกตัวอย่างรู ปเรขาคณิ ตที่นกั เรี ยนเคยพบเห็นว่ามีส่วนของเส้นตรงที่ขนาน
กัน
4. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 3 การพิจารณาเส้นขนาน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปช่วยในการแสดงว่ามุมภายในของรู ปสามเหลี่ยมรวมกัน
ได้ 180 องศา
2. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปช่วยในการประดิษฐ์งานฝีมือต่าง ๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ
3. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปเป็ นพื้นฐานการเรี ยนเรื่ องรู ปสี่ เหลี่ยม
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง แล้วทาให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน เส้นตรงคู่น้ ีจะ
ขนานกัน
2. เส้นตรงเส้นหนึ่ งตัดเส้นตรงคู่หนึ่ ง แล้วทาให้ขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้าง
เดียวกันของเส้นตัด รวมกันได้ 180 องศา เส้นตรงคู่น้ ีขนานกัน
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึ กสร้างเส้นขนานแล้วลากเส้นตัดผ่านเส้นขนานคู่น้ นั ระบุมุมแย้ง มุมภายในที่อยูบ่ นข้าง
เดียวกันของเส้นตัด และให้นกั เรี ยนฝึกตั้งโจทย์
2. ให้นกั เรี ยนเขียนภาพสรุ ปแนวคิดในเรื่ องของเส้นขนานว่ามีวิธีพิจารณาเส้นตรงสองเส้นขนาน
กันด้วยวิธีใดบ้าง
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องวิธีการสร้างเส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ไม้โปรแทรกเตอร์
.
2. เอกสารเรื่ องการพิจารณาเส้นขนาน
3. ตัวอย่างภาพแสดงมุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
4. บัตรภาพ 20–30 ภาพ ซึ่งมีภาพเกี่ยวกับเส้นขนานและมีเส้นตัดในลักษณะต่าง ๆ
5. ใบกิจกรรมที่ 3 การพิจารณาเส้นขนาน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1.
2.
3.
4.
5.

รู ปทรงเรขาคณิ ตต่าง ๆ
หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด
อินเทอร์เน็ต ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นขนาน
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
วิธีการสร้ างเส้ นขนานให้ ผ่านจุดทีก่ าหนดให้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4 เส้ นขนาน
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
เมื่ อ ก าหนดเส้ น ตรงหรือส่ ว นของเส้ น ตรงหนึ่ งเส้ น และจุ ด หนึ่ งจุ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้อ ยู่บ นเส้ น ตรงที่
กาหนดให้ สามารถสร้างเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงที่กาหนดและผ่านจุดที่กาหนดให้ได้
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 3.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายวิธีการสร้างเส้นขนานผ่านจุดที่กาหนดให้โดยใช้ไม้ฉากและไม้โปรแทรกเตอร์ (K)
2. มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ และใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
3. ทางานรอบคอบและมีวิจารณญาณในการคิด (A)
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 4 วิธีการสร้าง
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 4 วิธีการสร้าง
เส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้
เส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด - แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน - แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
4. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 4 วิธีการสร้าง
ใบกิจกรรมที่ 4 วิธีการสร้าง
เส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้
เส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้

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. การสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก
2. การสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การพูดอภิปราย
ศิลปะ
ออกแบบงานโครงสร้างที่มีส่วนประกอบขนานกัน
การงานอาชีพฯ
การทางานประดิษฐ์ประเภทงานสาน คู่ขนาน
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
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ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู ให้นกั เรี ยนฝึกสังเกตว่าภาพแต่ละภาพมีเส้นคู่ใดบ้างที่ขนานกัน โดยใช้เวลา
10 นาที

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู กาหนดเส้นตรงเส้นหนึ่ งพร้อมกับจุดหนึ่ งจุดที่ไม่ได้อยูบ่ นเส้นตรงที่กาหนดบน
กระดาน เลือกนักเรี ยนมา 3–4 คน ช่วยกันสร้างเส้นขนานกับเส้นตรงที่กาหนดให้
และให้ผา่ นจุดที่กาหนด แล้วให้นกั เรี ยนในห้องร่ วมกันอภิปรายว่าสิ่ งที่เพื่อนทานั้น
ถูกต้องหรื อไม่ อย่างไร
2. ครู สาธิตวิธีการสร้างเส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้ ดังนี้
1) สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก กาหนดจุด P กับส่ วนของเส้นตรง AB ให้สร้าง
ส่ วนของเส้นตรงให้ผา่ นจุด P และขนานกับส่ วนของเส้นตรง AB
ขัน้ ที่ 1 ใช้ไม้ฉากสามเหลี่ยมวางดังรู ป วัดระยะห่ างระหว่างส่ วนของเส้นตรง
AB กับจุด P

ขัน้ ที่ 2 เลื่อนไม้ฉากสามเหลี่ยมให้ห่างจากจุด P พอสมควร กาหนดจุด Q
โดยให้ระยะห่ างระหว่างส่ วนของเส้นตรง AB กับจุด Q เท่ากับ
ระยะห่างระหว่างส่ วนของเส้นตรง AB กับจุด P

ขัน้ ที่ 3 ลากส่ วนของเส้นตรง PQ จะได้ว่าส่ วนของเส้นตรง PQ ขนานกับ
ส่ วนของเส้นตรง AB
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P
Q
A
B
2) สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์ กาหนดมุม ABC มีขนาด 60 องศา
(ดังรู ป) ให้สร้างส่ วนของเส้นตรง AD ให้ขนานกับส่ วนของเส้นตรง BC

วิธีที่ 1 ใช้มุมแย้งโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์วดั มุมที่จุด A ให้มี
ขนาด 60 องศา ลากส่ วนของ
เส้นตรง AD ซึ่งเป็ นแขนของมุม
ทาให้ส่วนของเส้นตรง
BAD = 60 องศา
วิธีที่ 2 ใช้ผลบวกของมุมภายในบนข้าง
เดียวกันของเส้นตัด โดยใช้
ไม้โปรแทรกเตอร์วดั มุมที่จุด A
ให้มีขนาด 120 องศา ลากส่ วน
ของเส้นตรง AD ซึ่งเป็ นแขน
ของมุม ทาให้ส่วนของเส้นตรง
BAD = 120 องศา
3. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มและช่วยกันฝึ กหัดสร้างเส้นขนาน พร้อมทั้งช่วยกันอภิปราย
สรุ ปการสร้างเส้นขนาน
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องวิธีการสร้างเส้นขนานให้ผา่ นจุดที่
กาหนดให้ เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
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2. นักเรี ยนสร้างเส้นขนานโดยปฏิบตั ิตามที่ครู สาธิตให้ดู
3. นักเรี ยนยกตัวอย่างรู ปเรขาคณิ ตที่นกั เรี ยนเคยพบเห็นว่ามีส่วนของเส้นตรงที่ขนาน
กัน
4. ให้นกั เรี ยนทาใบกิ จกรรมที่ 4 วิธีการสร้ างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กาหนดให้ ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปช่วยในการแสดงว่ามุมภายในของรู ปสามเหลี่ยมรวมกัน
ได้ 180 องศา
2. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปช่วยในการประดิษฐ์งานฝีมือต่าง ๆ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ
3. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปเป็ นพื้นฐานการเรี ยนเรื่ องรู ปสี่ เหลี่ยม
4. นาความรู ้เรื่ องเส้นขนานไปช่วยในการประดิษฐ์เครื่ องดนตรี เช่น ระนาด
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
เมื่อกาหนดเส้นตรงหรื อส่ วนของเส้นตรงหนึ่ งเส้นและจุดหนึ่ งจุดที่ไม่ได้อยูบ่ นเส้นตรง
ที่กาหนดให้ สามารถสร้างเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงที่กาหนดให้ และผ่านจุดที่กาหนดให้ได้
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึกสร้างเส้นขนานด้วยวิธีที่เรี ยนจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี และวิธีอื่น ๆ ที่เคยเรี ยนมา
2. ให้นกั เรี ยนเขียนภาพสรุ ปแนวคิดในเรื่ องของเส้นขนานว่ามีวิธีพิจารณาเส้นตรงสองเส้นขนาน
กันด้วยวิธีใดบ้าง
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันและการเปรี ยบเทียบเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ไม้โปรแทรกเตอร์ ไม้ฉาก
2. ใบกิจกรรมที่ 4 วิธีการสร้างเส้นขนานให้ผา่ นจุดที่กาหนดให้ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
3. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. รู ปทรงเรขาคณิ ตต่าง ๆ
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
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3. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
4. สื่ อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเส้นขนาน

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน
เวลา 17 ชั่วโมง
โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารเศษส่ วนระคน

เศษส่ วนที่มีค่าเท่ ากันและ
การเปรียบเทียบเศษส่ วน
การเรียงลาดับ
เศษส่ วน

เศษส่ วน และการบวก การลบ
การคูณ การหารเศษส่ วน
การบวกและ
การลบเศษส่ วน
การบวก ลบ คูณ
หารเศษส่ วนระคน
โจทย์ ปัญหา
การคูณและ
การหารเศษส่ วน

การคูณและ
การหารเศษส่ วน

โจทย์ ปัญหา
การบวกและ
การลบเศษส่ วน
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1. เศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันและ
การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
2. การเรี ยงลาดับเศษส่ วน
3. การบวกและการลบเศษส่ วน
4. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
เศษส่ วน
คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเศษส่ วนและการบวก
การลบ การคูณ การหารเศษส่ วนด้วยความ
สนใจ ความตั้งใจเรี ยนและการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเองใน
การร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเศษส่ วนและ
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

ความรู้
5. การคูณและการหารเศษส่ วน
6. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
7. การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
8. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน

เศษส่ วน และการบวก
การลบ การคูณ
การหารเศษส่ วน

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของเศษส่ วนและการบวก การลบ
การคูณ การหารเศษส่ วน
2. สามารถนาเสนอเศษส่ วนและ
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเศษส่ วนและ
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน
4. การนาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์ หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันและการเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเรี ยงลาดับเศษส่ วน
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวกและการลบเศษส่ วน
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การคูณและการหารเศษส่ วน
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5
10. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
11. แบบบันทึกผลการอภิปราย
12. บันทึกความรู้
13. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับเศษส่ วนและทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง (ค 1.1 ป. 6/2)
2. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่ วน จานวนคละ และทศนิยม พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 6/1)
3. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ เศษส่ วน
จานวนคละ ทศนิยม และร้อยละพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับจานวนนับ ได้ (ค 1.2 ป. 6/2)
4. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 6/1)
5. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/2)
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/3)
7. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/4)
8. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 6/5)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
- นักเรี ยนสามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริ งโดยใช้
- การทาเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากันตั้งแต่สอง
ความรู ้เรื่ องเศษส่ วนมาประยุกต์หรื อเชื่อมโยงไป
จานวนขึ้นไป ให้มีตวั ส่ วนเท่ากันทาได้หลายวิธี
ใช้ได้อย่างไร
เราอาจจะใช้การหา ค.ร.น. ของตัวส่ วนทั้งหมด
แล้วนาตัวส่ วนของแต่ละจานวนไปหาร ค.ร.น.
ผลหารที่ได้จะเป็ นจานวนที่นาไปคูณทั้งตัวเศษ
และตัวส่ วนของเศษส่ วนนั้นๆ
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ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะรู้ ว่า...
1. การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน จะต้องทาส่ วนของ
เศษส่ วนเหล่านั้นให้เท่ากัน แล้วนาเศษมา
เปรี ยบเทียบกัน
2. การเรี ยงลาดับเศษส่ วน คือ การเปรี ยบเทียบ
เศษส่ วนหลายตัว แล้วนามาเรี ยงกันจากที่มีค่ามาก
ไปหาที่มีค่าน้อย หรื อเรี ยงจากที่มีค่าน้อยไปหาที่
มีค่ามาก
3. การบวกและการลบเศษส่ วน ต้องทาตัวส่ วนของ
เศษส่ วนให้เท่ากัน แล้วนาตัวเศษของเศษส่ วนมา
บวกลบกัน
4. การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
ต้องวิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์และ
คานวณหาคาตอบ
5. การคูณเศษส่ วนด้วยเศษส่ วน ให้นาตัวเศษคูณ
ตัวเศษ ตัวส่ วนคูณตัวส่ วน แต่การหารจานวน
ใด ๆ ด้วยเศษส่ วน ให้นาจานวนนั้นคูณกับส่ วน
กลับของเศษส่ วนที่เป็ นตัวหาร
6. การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
ต้องวิเคราะห์วา่ มีสิ่งใดที่โจทย์กาหนดให้ และ
โจทย์ตอ้ งการถามอะไร แล้วจึงนามาเขียน
ประโยคสัญลักษณ์ พร้อมทั้งคานวณหาคาตอบ
และตรวจสอบคาตอบ
7. โจทย์การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วน เป็ นโจทย์ที่
มีเครื่ องหมาย บวก ลบ คูณ หาร อย่างน้อย
2 เครื่ องหมายอยูใ่ นโจทย์เดียวกัน
8. การทาโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
เศษส่ วนระคน จะต้องวิเคราะห์โจทย์ แล้วแปลง
โจทย์ให้เป็ นประโยคสัญลักษณ์ จากนั้นจึง
คานวณหาคาตอบ

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความ
เข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของเศษส่ วน
และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน
2. สามารถนาเสนอเศษส่ วนและการบวก การลบ
การคูณ การหาร เศษส่ วน
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เกี่ยวกับเศษส่ วนและการบวก การลบ การคูณ .
การหารเศษส่ วน
4. การนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์ หรื อ
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
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ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบตั ิ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันและการเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเรี ยงลาดับเศษส่ วน
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวกและการลบเศษส่ วน
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การคูณและการหารเศษส่ วน
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี 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/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
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 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 ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5
เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน เวลา 17 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 26 เศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันและการเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 27 การเรี ยงลาดับเศษส่ วน
1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 28 การบวกและการลบเศษส่ วน
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 29 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 30 การคูณและการหารเศษส่ วน
1
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 31 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 32 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 33 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
3
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
เศษส่ วนที่มคี ่ าเท่ ากันและการเปรียบเทียบเศษส่ วน

26

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน เวลา 3 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การเปรี ยบเที ยบเศษส่ วน จะต้องทาส่ วนของเศษส่ วนเหล่านั้นให้เท่ากัน แล้วนาเศษมา
เปรี ยบเทียบกัน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,
ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกเหตุผลได้วา่ เศษส่ วนใดเป็ นเศษส่ วนที่เท่ากัน (K)
2. เมื่อกาหนดเศษส่ วนให้ สามารถเปรี ยบเทียบเศษส่ วนได้ (K)
3. แก้ปัญหาโจทย์อย่างมีเหตุผล และสื่ อความหมายสัญลักษณ์คณิ ตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (P)
4. ตรวจสอบงานของตนอย่างเรี ยบร้อย รอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทางาน (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบ
- แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ก่อนเรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 1 เศษส่ วนที่มีค่า
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 เศษส่ วนที่มีค่า
เท่ากัน และใบกิจกรรมที่ 2
เท่ากัน และใบกิจกรรมที่ 2
การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 1 เศษส่ วนที่มีค่า
ใบกิจกรรมที่ 1 เศษส่ วนที่มีค่า
เท่ากัน และใบกิจกรรมที่ 2
เท่ากัน และใบกิจกรรมที่ 2
การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. เศษส่ วนที่มีค่าเท่ากัน
2. การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
3. การเรี ยงลาดับเศษส่ วน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การอ่าน การเขียนและแปลความหมายของเศษส่ วน
สั งคมศึกษาฯ
การแสดงจานวนข้อมูลต่าง ๆ ของท้องถิ่น จังหวัด ประเทศหรือจานวน
ประชากรของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศในรู ปของ
เศษส่ วน
ศิลปะ
ร้องเพลงเศษส่ วน
สุ ขศึกษาฯ
รวบรวมสถิติการแข่งขันกีฬา
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 2 ตอน เวลา 15 นาที
3. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันแบ่งรู ปสามเหลี่ยมด้านเท่าออกเป็น
2 ส่ วน 3 ส่ วน และ 6 ส่ วน ที่เท่ากัน และแรเงาตามเศษส่ วนต่อไปนี้ 1 , 2 , 5
2 3 6

พร้อมทั้งนาเสนอให้น่าสนใจ
ตัวอย่างการแบ่งรู ป

4. ครู ให้ใบงานแสดงเศษส่ วนที่เท่ากันและเปรี ยบเทียบเศษส่ วนโดยการพับแบ่ง
กระดาษ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ครู แจกกระดาษให้นกั เรี ยนพับทีละขั้นตอนตามรู ป พร้อมทั้งเขียนเศษส่ วน

ขั้นที่ 1





ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

1

2

4

2

4

8

3. ครู แจกกระดาษให้นกั เรี ยนพับกระดาษเองตามเศษส่ วนต่อไปนี้
2 , 4 , 6 และ 2 , 6 , 6
8 8 8
6 8 10
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4. ให้นกั เรี ยนอภิปรายว่ามีวิธีการหาเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันอย่างไร
5. ให้นกั เรี ยนนากระดาษที่ตนเองพับดังรู ป มาเปรี ยบเทียบ
1
2

2
3

เปรี ยบเทียบได้ดงั นี้

1
2

<

2
3

<

3
4

3
4

6. ครู อ ธิ บ ายว่ า วิ ธี น้ ี เป็ นการหาเศษส่ ว นที่ เ ท่ า กัน และเปรี ย บเที ย บเศษส่ ว นโดยใช้
รู ปภาพ แล้วครู แสดงแผนภูมิเศษส่ วน แล้วร่ วมกันอภิปรายกับนักเรี ยนว่ามีวิธีการ
แบบอื่นอีกหรื อไม่ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า
1) การหาเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากัน หาได้โดยการคูณหรื อหารทั้งเศษและส่ วนด้วย
จานวนนับเดียวกัน เช่น
1 × 4= 4
4 4 16

6÷2 =3
8 2 4

1 = 4
4 16

6=3
8 4

2) การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน จะต้องทาส่ วนของเศษส่ วนให้เท่ากัน โดยการนา
ค.ร.น. มาช่วย แล้วนาเศษมาเปรี ยบเทียบกัน หรื อนาวิธีการคูณไขว้มาช่วย เช่น
2 และ 5 หา ค.ร.น. ของ 3 และ 6 ได้ 6
3
6
2 = 2  2 = 4 และ 5  4 < 5
3 32 6
6 6
6

หรื อ ใช้วิธีการคูณไขว้
2

5

3

6

จะได้ 2 × 6 = 12 และ 3 × 5 = 15
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เนื่องจาก 2 × 6 < 3 × 5 ดังนั้น 2 < 5
3

6

7. ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่า เศษส่ วนต่อไปนี้เท่ากันหรื อไม่ อย่างไร ทั้งโดยการวาดภาพ
นา ค.ร.น. มาช่วย และวิธีการคูณไขว้
1 กับ 3 , 5 กับ 5 ,
3
9
6
5

4 กับ 8
14
7

8. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันและการ
เปรี ยบเทียบเศษส่ วน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. หาเศษส่ วนที่เท่ากันจากที่กาหนดให้
3. แสดงวิธีการเปรี ยบเทียบเศษส่ วนที่กาหนดให้
4. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 1 เศษส่ วนที่มีค่าเท่ากัน และใบกิจกรรมที่ 2 การ
เปรี ยบเทียบเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์โดยใช้ความรู ้เรื่ องการเปรี ยบเทียบและการเรี ยงลาดับเศษส่ วน
ได้อย่างสนุกสนาน
2. นาความรู ้เรื่ องเศษส่ วนไปช่วยในการซื้อขายสิ นค้า
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การหาเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันทาได้โดยนาจานวนนับเดียวกันมาคูณหรื อหารทั้งตัวเศษ
และตัวส่ วน และในการเปรี ยบเทียบเศษส่ วนนั้น ต้องทาส่ วนของเศษส่ วนเหล่านั้นให้เท่ากัน แล้ว
นาตัวเศษมาเปรี ยบเทียบกัน โดยการนา ค.ร.น. มาช่วย หรื อการคูณไขว้
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึกหาเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากัน
2. ฝึกเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับเศษส่ วน
3. ศึกษาข้ อมูลจานวนประชากรของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ แล้ วแสดงข้ อมูล
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ในรู ปของเศษส่ วน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเรี ยงลาดับเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภูมิเศษส่ วน
2. ไม้โปรแทรกเตอร์
3. กระดาษไว้ให้นกั เรี ยนพับทุกแผ่นขนาดเท่ากัน
4. ใบกิจกรรมที่ 1 เศษส่ วนที่มีค่าเท่ากัน และใบกิจกรรมที่ 2 การเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์ปัญหาเรื่ องเศษส่ วน
2. สิ่ งของต่าง ๆ ที่แบ่งเป็ นส่ วนเท่า ๆ กัน เช่น เค้ก พิซซ่า ขนมชั้น
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
4. อินเทอร์เน็ตข้อมูลที่เกี่ยวกับหรื อใช้ศึกษาเศษส่ วน

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การเรียงลาดับเศษส่ วน

27

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การเรี ยงลาดับเศษส่ วน คือ การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนหลายตัว แล้วนามาเรี ยงกันจากที่มีค่ามากไป
หาที่มีค่าน้อย หรื อเรี ยงจากที่มีค่าน้อยไปหาที่มีค่ามาก
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,
ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เมื่อกาหนดเศษส่ วนให้ สามารถเรี ยงลาดับเศษส่ วนได้ (K)
2. ใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยใช้ภาพและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้อง (P)
3. ทางานเป็ นระเบียบรอบคอบ และมีวิจารณญาณในการทางาน (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
แนะและการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 การเรี ยงลาดับ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3 การเรี ยงลาดับ
เศษส่ วน
เศษส่ วน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 การเรี ยงลาดับ
ใบกิจกรรมที่ 3 การเรี ยงลาดับ
เศษส่ วน
เศษส่ วน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
การเรี ยงลาดับเศษส่ วน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ

เปรี ยบเทียบเศษส่ วนและอธิบายการเรี ยงลาดับได้
สารวจจานวนสัตว์ พืช ปริ มาณสารอาหาร แสดงค่าในรู ปเศษส่ วน
ระบายสี ภาพ แสดงค่าของเศษส่ วน
สร้างเกมเกี่ยวกับเศษส่ วน
แสดงปริมาณผลผลิตในรู ปของเศษส่ วน เช่ น ข้ อมูลการส่ งออกข้ าวของ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เช่ น ไทย กัมพูชา เวียดนาม
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู แจกกระดาษรู ปวงกลม ให้นกั เรี ยนแบ่งวงกลมโดยแต่ละส่ วนเท่ากัน พร้อมแรเงา
รู ป และหาเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากันกับ 1 เช่น
2

1

2

4

2

4

8

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแต่ละคนออกมาหยิบบัตรภาพรู ปเศษส่ วนคนละใบ แล้วให้นกั เรี ยนจับ
กลุ่มโดยนาบัตรภาพมาเปรี ยบเทียบกัน ถ้าบัตรภาพมีค่าของเศษส่ วนเท่ากัน ให้อยู่
กลุ่มเดียวกัน พร้อมตั้งชื่อกลุ่มตามเศษส่ วน
ตัวอย่างบัตรภาพรู ปเศษส่ วน

กลุ่ม 1

2

กลุ่ม 2

3

2. ครู แสดงแผนภาพการเรี ยงลาดับเศษส่ วน พร้อมทั้งอภิปรายร่ วมกับนักเรี ยนว่า มี
วิธีการเรี ยงอย่างไร เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปว่า การเรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากัน
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จะต้องทา ตัวส่ วนเหล่านั้นให้เท่ากัน แล้วนาเศษมาเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับ
ครู ยกตัวอย่างประกอบ เช่น ให้เรี ยงลาดับ 2 , 7 , 11
3

15

30

หา ค.ร.น. ของ 3 , 15 และ 30 ได้ 30
2 =2
3 3




10 = 20 และ 7 = 7  2 = 14 และ 11
30
15 15  2 30
10 30

เรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มีค่ามากไปหาเศษส่ วนที่มีค่าน้อยได้ ดังนี้
2 , 7 , 11
3
15 30

เรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มีค่าน้อยไปหาเศษส่ วนที่มีค่ามากได้ ดังนี้
11 , 7 , 2
30 15 3

3. ให้นกั เรี ยนภายในกลุ่มช่วยกันเรี ยงลาดับชื่อกลุ่ม ทั้งจากที่มีค่าน้อยไปหาที่มีค่ามาก
และจากที่มีค่ามากไปหาที่มีค่าน้อย
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนเรี ยงลาดับเศษส่ วนที่ครู กาหนดให้ โดยใช้ภาพวาด และการใช้ ค.ร.น. มา
ช่วย
2. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 3 การเรี ยงลาดับเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั
สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. แก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวกับการเรี ยงลาดับเศษส่ วน
2. ฝึ กฝนทักษะการคิดเลขเร็ ว
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเรี ยงลาดับเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากัน จะต้องทาตัวส่ วนเหล่านั้นให้เท่ากัน แล้วนา
เศษมาเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับ

8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทบทวนการเปรี ยบเทียบเศษส่ วน
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2. ฝึกเรี ยงลาดับเศษส่ วนที่กาหนดให้
3. ศึกษาข้ อมูลการส่ งออกข้ าวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เช่ น ไทย กัมพูชา เวียดนาม แล้ ว
นามาจัดแสดงข้ อมูลด้ วยเศษส่ วนและการเรียงลาดับเศษส่ วน โดยให้ นักเรียนปรึกษา
ผู้ปกครองหรือครู จัดทาเป็ นรายงาน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการบวกและการลบเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรภาพรู ปเศษส่ วน จานวน 20–30 ภาพ
2. ไม้โปรแทรกเตอร์
3. แผนภาพการเรี ยงลาดับเศษส่ วน
4. ใบกิจกรรมที่ 3 การเรี ยงลาดับเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
2. หนังสื อเสริ มความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
4. อินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่เกี่ยวกับหรื อใช้ศึกษาเศษส่ วน
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การบวกและการลบเศษส่ วน

28

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การบวกและการลบเศษส่ วน ต้องทาตัวส่ วนของเศษส่ วนให้เท่ากัน แล้วนาตัวเศษของเศษส่ วนมา
บวก ลบกัน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,
ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์การบวกและการลบเศษส่ วนได้ (K)
2. สื่ อความหมายสัญลักษณ์และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (P)
3. ทางานเป็ นระบบ รอบคอบ และมีวิจารณญาณในการทางาน (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 4 การบวกและลบ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 4 การบวกและลบ เศษส่ วน
เศษส่ วน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 4 การบวกและลบ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 4 การบวกและลบ เศษส่ วน
เศษส่ วน
5. สาระการเรียนรู้
1. ทบทวนเศษส่ วนอย่างต่า
2. การบวกลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากัน
3. การบวกลบจานวนคละ
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การวิเคราะห์และพูดอธิบายเหตุผล
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อขายของ
สุ ขศึกษาฯ
สร้างเกมเกี่ยวกับเศษส่ วน
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนเรี ยงลาดับข้อมูลต่อไปนี้จากน้อยไปมาก พร้อมทั้งแสดงวิธีคิด
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11 , 7 , 2 , 1
3 2
30 15

3. ให้นกั เรี ยนตอบคาถามที่กาหนดให้แบ่งรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสออกเป็น 4 ส่ วนที่เท่ากัน
ได้อย่างไรบ้าง พร้อมวาดภาพประกอบ เช่น

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นาแผนภาพการบวกและการลบเศษส่ วนให้นกั เรี ยนพิจารณา พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจ แล้วร่ วมกันสรุ ปดังนี้
1) การทาเศษส่ วนให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า มี 3 วิธี
วิธีที่ 1 นา ห.ร.ม. ของตัวเศษและตัวส่ วนมาหารทั้งเศษและส่ วน เช่น
ทา 72 ให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า
90

ห.ร.ม. ของ 72 และ 90 คือ 18
72 = 72  18 = 4
90 90  18 5

วิธีที่ 2 นาตัวประกอบร่ วมของตัวเศษและตัวส่ วนมาหารต่อเนื่องกันไปจน
ตัวประกอบร่ วมเป็ น 1 เช่น
ทา 16 ให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า
24

16 = 16 4

6
24 24
4 =
6

วิธีที่ 3

(นา 4 มาหารทั้งเศษและส่ วน)



1
4 28= 2
6 31 3

(นา 2 มาหารทั้งเศษและส่ วน)

8

แยกตัวประกอบทั้งเศษและส่ วน เช่น
ทา 4 ให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า
20

4 = 4
20 4




1 = 14 = 1
5 5 4 5
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2) การบวก ลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากัน ต้องทาตัวส่ วนของเศษส่ วนทุก
จานวนให้เท่ากัน ด้วยวิธีการหา ค.ร.น. ของตัวส่ วน เช่น
หาค่าของ 3 + 3
5
3+ 3
5 10

10

= 32 + 3
52

10

= 6 + 3 =63=9
10

10

10

10

3) การบวก ลบจานวนคละ อาจทาจานวนคละให้เป็ นเศษเกิน แล้วนามาบวกลบ
กัน หรื อนาจานวนเต็มมาบวกลบกับจานวนเต็ม และเศษส่ วนบวกลบกับ
เศษส่ วน เช่น

3 3
1 +2
5 10

=

8

+

23

5 10

3 3
3 3
1 +2
= (1 + 2) + ( + )
5 10
5 10
2. ให้นกั เรี ยนเล่นเกมจับคู่ โดยครู แจกบัตรสมการและบัตรคาตอบ ให้นกั เรี ยนจับคู่กบั
เพื่อน ด้วยการนาสมการและคาตอบมาจับคู่กนั เช่น
นักเรียนถือบัตรสมการ
เพือ่ นถือบัตรคาตอบ
3 + 3 =
10 10

จับคู่

6
10

3. ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ร่วมกันเขียนแผนภาพแนวคิดการบวกและการลบเศษส่ วน
ตกแต่งแผนภาพให้สวยงาม แล้วนาส่ งครู
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องวิธีการสร้างเส้นขนานให้ผา่ นจุดที่
กาหนดให้ เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
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จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีการบวกลบเศษส่ วนตามโจทย์ที่กาหนดให้
3. ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีการหาเศษส่ วนอย่างต่าตามโจทย์ที่กาหนดให้
4. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 4 การบวกและลบเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ที่ให้ความรู ้เรื่ องการบวกและการลบเศษส่ วน
2. นาความรู ้เรื่ องการบวกลบเศษส่ วน ใช้ในการเรี ยนโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
เศษส่ วน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การบวกและการลบเศษส่ วน อาจทาเศษส่ วนให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่าก่อน แล้วทาตัวส่ วน
ให้มีค่าเท่ากัน จากนั้นนาตัวเศษมาบวกลบกัน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึ กบวก ลบ จานวนคละพร้อมกับเขียนภาพแนวคิดการบวก ลบ จานวนคละ
2. ฝึกการบวกลบเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนไม่เท่ากัน พร้อมกับเขียนแผนภาพแนวคิด
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภาพการบวกและการลบเศษส่ วน
2. บัตรสมการ บัตรคาตอบ
3. ใบกิจกรรมที่ 4 การบวกและลบเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. VCD การบวกและการลบเศษส่ วน
2. เส้นจานวนหรื อแผนภาพ ในการบวกลบเศษส่ วน
3. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
4. อินเทอร์เน็ตข้อมูลที่เกี่ยวกับหรื อใช้ศึกษาเศษส่ วน
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน

29

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน ต้องวิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์
และคานวณหาคาตอบ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,
ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์หาคาตอบ และแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน พร้อม
ทั้งสร้างโจทย์ได้ (K)
2. เชื่อมโยง แก้ปัญหา ให้เหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่ อความหมายได้ถูกต้อง (P)
3. ทางานสะอาดเรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 5 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 5 โจทย์ปัญหา
การบวกและการลบเศษส่ วน
การบวกและการลบเศษส่ วน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 5 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 5 โจทย์ปัญหา
การบวกและการลบเศษส่ วน
การบวกและการลบเศษส่ วน
5. สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน
สั งคมศึกษาฯ
แสดงจานวนข้ อมูลต่ าง ๆ ของท้ องถิ่น จังหวัด หรือขนาดพืน้ ทีป่ ระเทศ
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เช่ น ไทย มาเลเซีย กัมพูชา ในรู ปของ
เศษส่ วน
ภาษาต่ างประเทศ
แต่งโจทย์เลขเป็ นภาษาอังกฤษ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
วาดได้ดงั ภาพ
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานใน
ครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของข้อมูลต่อไปนี้
3 กับ 5, 6 กับ 7, 8 กับ 9, 25 กับ 4
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3. ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่า สามารถแบ่งรู ปสามเหลี่ยมด้านเท่าออกเป็ น 4 ส่ วนเท่า ๆ กัน
ได้หรื อไม่ ถ้าได้ให้วาดรู ปและนาเสนอหน้าชั้น
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้

1
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ครู แจกเชือกยาว 3 เมตร ให้กบั นักเรี ยนแต่
2
ละกลุ่ม แบ่งเชือกให้เป็ น 3 เส้น ครู กาหนดโจทย์ให้นกั เรี ยนแบ่งเชือกให้เส้นที่หนึ่ง
5
1
ยาว 1 เมตร เส้นที่สองยาว เมตร เส้นที่สามจะยาวกี่เมตร
6
3
2. ครู วิเคราะห์โจทย์ให้นกั เรี ยนทาความเข้าใจ ดังนี้
วิเคราะห์ โจทย์

สิ่ งที่กาหนดให้

1
1. เชือกยาว 3 เมตร แบ่งเป็ น 3 เส้น
2
1
2. เส้นแรกยาว 1 เมตร
3

3. เส้นที่สองยาว
สิ่ งที่โจทย์ ถาม

5
6

เมตร

เส้นที่สามยาวกี่เมตร

1 1 5
ประโยคสัญลักษณ์ 3 – (1 + ) = 
2 3 6
แนวคิด
วิธีทา

ทาจานวนคละให้เป็ นเศษเกิน และหา ค.ร.น. ของ 2, 3, 6 ก่อน
ค.ร.น. ของ 2, 3, 6 คือ 6
ดังนั้นเชือกเส้นที่สามยาว

1 1 5
3 – (1 + )
2 3 6

1 4 5
=3 –( + )
2 3 6
1 42 5
=3 –(
+ )
2 32 6
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7 13
= –
2 6
=
=

7  3 13
–

23 6
21 13 8 4 1
– = = =1
6 6 6 3 3

1
ตอบ เชือกเส้นที่สามยาว 1 เมตร
3
3. ให้นกั เรี ยนตรวจสอบคาตอบโดยการนาเชือกเส้นที่สามของแต่ละกลุ่มไปวัดกับ
สเกลบนกระดานว่าถูกต้องกับที่คานวณไว้หรื อไม่
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
เศษส่ วน เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ฝึกสร้างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน พร้อมทั้งวิธีการแก้โจทย์หาคาตอบ
3. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 5 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. แก้ไขปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน เช่น การค้าขาย
2. หาวิธีการคานวณด้วยวิธีการที่รัดกุมและหลากหลายในการแก้โจทย์
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน เป็ นโจทย์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวัน ต้อง
วิเคราะห์โจทย์ เขียนประโยคสัญลักษณ์ และคานวณหาคาตอบ
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึ กสร้างโจทย์เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบ
2. ฝึ กบวก ลบเศษส่ วนทั้งที่เป็ นเศษส่ วนคละและเศษส่ วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน
3. ศึกษาขนาดของพืน้ ทีป่ ระเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ แก่ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา
แล้ วนามาเปรียบเทียบขนาดโดยใช้ ความรู้ ด้านการบวกและการลบเศษส่ วน โดยขอคาปรึกษา
จากผู้ปกครองหรือครู
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการคูณและการหารเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. กรรไกร
2. เชือกยาว 3 เมตร
3. ใบกิจกรรมที่ 5 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ร้านค้าต่าง ๆ
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
3. แบบรายงานต่าง ๆ ของทางราชการ
4. อินเทอร์เน็ตข้อมูลใช้ในการศึกษาเศษส่ วน
5. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การคูณและการหารเศษส่ วน

30

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การคูณเศษส่ วนด้วยเศษส่ วน ให้นาตัวเศษคูณตัวเศษ ตัวส่ วนคูณตัวส่ วน แต่การหารจานวนใด ๆ
ด้วยเศษส่ วน ให้นาจานวนนั้นคูณกับส่ วนกลับของเศษส่ วนที่เป็ นตัวหาร
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,
ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์การคูณและการหารเศษส่ วนได้ (K)
2. มีทกั ษะในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (P)
3. ทางานสะอาดเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย มีความรับผิดชอบในการทางาน (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 6 การคูณและ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 6 การคูณและ
การหารเศษส่ วน
การหารเศษส่ วน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 6 การคูณและ
ใบกิจกรรมที่ 6 การคูณและ
การหารเศษส่ วน
การหารเศษส่ วน
5. สาระการเรียนรู้
1. การคูณเศษส่ วน
2. การหารเศษส่ วน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
สุ ขศึกษาฯ
ภาษาต่ างประเทศ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ตอบคาถามและอธิบายการคูณและการหารเศษส่ วน
ตั้งสมมุติฐานของปริ มาณน้ าฝนกับการเกิดพายุ เป็ นอัตราส่ วนเปรี ยบเทียบ
กัน
เปรี ยบเทียบความเร็ วลมของพายุโซนร้อน หรื อพายุดีเปรสชันเป็ น
อัตราส่ วน เศษส่ วน
คานวณสถิติการแข่งขันในรู ปของเศษส่ วน
อ่านเศษส่ วนเป็ นภาษาอังกฤษได้

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 213

7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนดูรูปแล้วบวกเศษส่ วน จากนั้นพิจารณาแต่ละรู ปว่าสามารถวาดโดยไม่ยก
ปากกา และไม่ลากทับเส้นเดิมได้หรื อไม่

1
4

1
3

+

+

1
3

11
12

=

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน แจกแก้วน้ าให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม โดยที่แก้ว
แต่ละใบมีสเกลที่ครู กาหนด แล้วให้นกั เรี ยนริ นน้ าจากเหยือก เป็ นปริ มาณ
เทใส่ แก้วอีกใบ ทา 3 ครั้ง วัดระดับน้ า
2. ครู อธิบายการคูณเศษส่ วนด้วยจานวนนับ จากกิจกรรม ดังนี้

1

+

1

+

1

=3×

1

=

1
4

แก้ว

3

4 4 4
4 4
คือ ให้นาจานวนนับมาคูณกับตัวเศษ โดยที่ตวั ส่ วนคงเดิม
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มริ นน้ าปริ มาณ

1

แก้ว เทครึ่ งหนึ่งใส่ แก้วอีกใบ วัดระดับน้ า
2
4. ครู อธิบายการคูณเศษส่ วนด้วยเศษส่ วน จากกิจกรรม ดังนี้

1

×

1

=

1

2 2 4
คือ ให้นาตัวเศษคูณกับตัวเศษ และนาตัวส่ วนคูณกับตัวส่ วน
5. ให้นกั เรี ยนฝึกการคูณเศษส่ วนจากปริ มาณน้ าในแก้ว ตามโจทย์ที่ครู กาหนด
2
1 5 5 1 1
3 × , 12 × , × , ×
5
4 20 12 8 2
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คือ ให้นาตัวเศษคูณกับตัวเศษ และนาตัวส่ วนคูณกับตัวส่ วน
6. ครู อธิบายการหารเศษส่ วน ดังนี้ การหารจานวนใด ๆ ด้วยเศษส่ วน ให้นาจานวนนั้น
คูณกับส่ วนกลับของเศษส่ วนที่เป็ นตัวหาร เช่น

5

5 12 5 × 12 60 3
× =
=
=
20 12 20 5 20 × 5 100 5
และอธิ บายการคูณ การหาร จานวนคละ ใช้วิธีทาจานวนคละให้เป็ นเศษเกิน โดย
การคูณส่ วนกับจานวนเต็มแล้วบวกด้วยเศษ ผลลัพธ์ที่ได้เป็ นเศษ ตัวส่ วนคงเดิม
แล้วจึงคูณหรื อหารกัน เช่น

3
5

÷

5

=

1 1 21 7 21 2 3 1
5 ÷3 = ÷ = × = =1
4 2 4 2 4 7 2 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนเขียนสรุ ปหลักการคูณและการหารเศษส่ วน
2. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 6 การคูณและการหาร ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้ใช้ไปในการเรี ยนเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณ และการหารเศษส่ วน
2. ฝึ กฝนทักษะการคิดเลขเร็ ว

ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การคูณเศษส่ วนด้วยเศษส่ วน จะต้องนาตัวเศษคูณกับตัวเศษ และนาตัวส่ วนคูณกับ
ตัวส่ วน ถ้ามีตวั ประกอบร่ วมของตัวเศษและตัวส่ วน ให้นาตัวประกอบร่ วมมาหารทั้งตัวเศษและ
ตัวส่ วน เพื่อทาให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า ส่ วนการหารจานวนใด ๆ ด้วยเศษส่ วน ให้นาจานวนนั้นคูณ
กับส่ วนกลับของเศษส่ วนที่เป็ นตัวหาร
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึกการคูณหารเศษส่ วน และแสดงวิธีทา
2. ฝึกเปลี่ยนจานวนคละให้เป็ นเศษเกิน คูณหรื อหารเศษส่ วน และทอนให้เป็ นเศษส่ วนอย่างต่า
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แก้วน้ า เหยือกน้ าที่บรรจุน้ า
2. แผนภาพการคูณและการหารเศษส่ วน
3. ใบกิจกรรมที่ 6 การคูณและการหาร ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูร ณ์ แบบ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิ มพ์ว ฒ
ั นาพานิ ช
จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. การซื้อขายในชีวิตประจาวัน
2. โจทย์การคูณและการหารเศษส่ วน
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
4. อินเทอร์เน็ตใช้ในการศึกษาเศษส่ วน

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน ต้องวิเคราะห์ว่ามีสิ่งใดที่โจทย์กาหนดให้ และ
โจทย์ตอ้ งการถามอะไร แล้วจึงนามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ พร้อมทั้งคานวณหาคาตอบ และตรวจสอบ
คาตอบ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,
ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วนได้ (K)
2. เชื่อมโยง แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีระเบียบวินยั รอบคอบ และมีวิจารณญาณในการทางาน (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 7 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 7 โจทย์ปัญหา
การคูณและการหารเศษส่ วน
การคูณและการหารเศษส่ วน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 7 โจทย์ปัญหาการ
ใบกิจกรรมที่ 7 โจทย์ปัญหา
คูณและการหารเศษส่ วน
การคูณและการหารเศษส่ วน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่ วน
2. โจทย์ปัญหาการหารเศษส่ วน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การแต่งโจทย์ปัญหาเศษส่ วน
วิทยาศาสตร์
วิเคราะห์หาทางแก้ปัญหา
สั งคมศึกษาฯ
การซื้อของในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
การออกแบบแผนภาพประกอบโจทย์ปัญหา
ภาษาต่ างประเทศ
การแต่งโจทย์เลขเป็ นภาษาอังกฤษ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดต่อไปนี้

1 5
1
1) ( ÷ )  2 = 
4 8
2

2 6 12
3) (5 ÷ 3 )  = 
4 8
2

5 30
1 6 12
2 6
2) (1 ÷ 3 )  = 
4) (5 ÷ 3 )  ( ÷ ) = 
4 8
4 8
4 8
2
3. ให้นกั เรี ยนช่วยกันเขียนหลักการคูณ และหลักการหารบนกระดาน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู เลือกนักเรี ยนมา 6 คน ให้ชงั่ ทรายใส่ แก้วคนละ

1

1
2

กิโลกรัม แล้วให้นกั เรี ยน

ช่วยกันคิดว่าทรายทั้งหมดที่ชงั่ หนักกี่กิโลกรัม
2. ครู อธิบายการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี้
วิเคราะห์ โจทย์
สิ่ งที่กาหนดให้ 1. นักเรี ยน 6 คน

1
2. ชัง่ ทรายคนละ 1 กิโลกรัม
2
สิ่ งที่โจทย์ ถาม ทรายทั้งหมดที่ชงั่ หนักกี่กิโลกรัม
วิธีการหาคาตอบ
การคูณ (  )

1
ประโยคสัญลักษณ์ 6  1 = 
2
วิธีทา

นักเรี ยน

6

ชัง่ ทรายคนละ

1

จะได้ทรายทั้งหมด

61

คน

1
2

1

กิโลกรัม

= 9 กิโลกรัม
2
3. ครู ให้นกั เรี ยนตรวจคาตอบโดยการนาทรายทั้งหมดไปชัง่

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 219

4. ครู ตกั ทรายเพิม่ อีก 8

1

กิโลกรัม รวมกับที่นกั เรี ยนชัง่ ได้แล้วถามนักเรี ยนว่า

2
ทรายทั้งหมดตอนนี้หนักเท่าไร จากนั้นถามนักเรี ยนว่าถ้าจะแบ่งทรายกองนี้ให้เพื่อน

1
คนละ 2 กิโลกรัม จะแบ่งได้กี่คน
2
5. ครู อธิบายการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี้
วิเคราะห์ โจทย์
สิ่ งที่กาหนดให้

1. ทรายทั้งหมด 17

1
2

กิโลกรัม

1
2. แบ่งให้คนละ 2 กิโลกรัม
2
สิ่ งที่โจทย์ ถาม จะแบ่งทรายกองนี้ให้เพื่อนได้กี่คน
วิธีการหาคาตอบ
การหาร (  )
1
1
ประโยคสัญลักษณ์ 17  2 = 
2
2
วิธีทา

ทรายทั้งหมด

17

แบ่งให้คนละ

2

จะแบ่งให้เพื่อนได้

1

กิโลกรัม

2

1

กิโลกรัม

2

35 5
1
1
17  2 = 
2
2
2 2
=

35 2


2 5
= 7 คน
6. ให้นกั เรี ยนตรวจสอบคาตอบโดยการชัง่ ครั้งละ 2

1
2

จะได้ 7 คน
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7. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร
เศษส่ วน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้ทบทวนการคูณและการหารเศษส่ วน
3. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพแสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
4. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 7 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ประจาวันได้
2. จัดทาแผ่นพับ ใบความรู ้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน ต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับการคูณและ
การหารเศษส่ วน ต้องวิเคราะห์โจทย์ คิดวิธีหาคาตอบ โดยเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงคิด
คานวณหาคาตอบ และตรวจสอบคาตอบ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทบทวนการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน
2. เขียนแผนภาพแสดงวิธีการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่ วน
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความ
พร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ที่ชงั่ น้ าหนัก กระบะที่บรรจุทราย และแก้วใส่ ทราย
2. แผนภูมิตวั อย่างการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน
3. ใบกิจกรรมที่ 7 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
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2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
3. หนังสื อเสริ มความรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
4. อินเทอร์เน็ตใช้ในการศึกษาเศษส่ วน

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน

32

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน เวลา 3 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
โจทย์การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วน เป็ นโจทย์ที่มีเครื่ องหมาย บวก ลบ คูณ หาร อย่างน้อย 2
เครื่ องหมายอยูใ่ นโจทย์เดียวกัน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,
ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาคาตอบและแสดงวิธีการทาจากโจทย์การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่ วนระคนได้ (K)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ให้เหตุผล และเชื่อมโยงความรู ้ได้ (P)
3. มีวิจารณญาณในการคิด รอบคอบ และเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 8 การบวก ลบ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 8 การบวก ลบ
คูณ หารเศษส่ วนระคน
คูณ หารเศษส่ วนระคน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 223

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 8 การบวก ลบ
ใบกิจกรรมที่ 8 การบวก ลบ
คูณ หารเศษส่ วนระคน
คูณ หารเศษส่ วนระคน

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่ วนระคน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การตอบคาถามและอภิปราย
วิทยาศาสตร์
การคานวณปริ มาณสารอาหาร
ภาษาต่ างประเทศ
บทสนทนาเกี่ยวกับการคิดคานวณ
การงานอาชีพฯ
การคานวณส่ วนผสมในการปรุ งอาหาร
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ทบทวนการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วน โดยหาคาตอบจากโจทย์ต่อไปนี้
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ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยให้นกั เรี ยนพิจารณาสมการต่อไปนี้เป็ นจริ งหรื อไม่
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โดยบอกเหตุผลและวิธีการคิดลงในสมุด
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ครั้งที่ 2
2. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
3. ครู แสดงแผนการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วน พร้อมทั้งอธิ บายวิธีการทาโจทย์การ
บวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน ดังนี้ การทาโจทย์การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วน
ระคน ถ้ามีจานวนในวงเล็บที่ตอ้ งหาค่าจะต้องทาในวงเล็บก่อน แต่ถา้ โจทย์ไม่มี
วงเล็บเลย ต้องทาคูณกับหารก่อนแล้วจึงทาบวกกับลบภายหลัง ครู และนักเรี ยน
ร่ วมกันเฉลยปัญหา ดังนี้
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4. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ฝึ กคิดโจทย์ โดยครู เขียนตัวเลขไว้บนกระดาน
แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างสมการการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
โดยให้มีคาตอบเท่ากับเลขบนกระดาน เช่น
ครู เขียนเลข 1

3 5 2 8
)×( + )= × =1
10 10 8 8 2 8
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
นักเรี ยนคิด (

3

–

1

ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนฝึกตั้งโจทย์การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน และแสดงวิธีการหา
คาตอบ
3. ให้นกั เรี ยนสรุ ปวิธีการแก้โจทย์การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
4. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 8 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อขายสิ่ งของ
2. ฝึ กทักษะการคิดเลขเร็ ว จากโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่ วนระคน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การทาโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน ถ้ามีจานวนในวงเล็บที่ตอ้ งหาค่า จะต้องทาใน
วงเล็บก่อน แต่ถา้ โจทย์ไม่มีวงเล็บเลยต้องทาคูณกับหารก่อนแล้วจึงทาบวกกับลบทีหลัง
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึ กบวก ลบ คูณ หาร เศษส่ วนระคน
2. เขียนแผนภาพแสดงวิธีการทาโจทย์การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภาพแสดงการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่ วนระคน
2. ใบกิจกรรมที่ 8 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เกมคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่ วนระคน
2. อินเทอร์เน็ตใช้ในการศึกษาเศษส่ วน

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน

33

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 5 เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่ วน เวลา 3 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การทาโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน จะต้องวิเคราะห์โจทย์ แล้วแปลงโจทย์
ให้เป็ นประโยคสัญลักษณ์ จากนั้นจึงคานวณหาคาตอบ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3,
ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. วิเคราะห์โจทย์หาคาตอบและแสดงวิธีทาจากโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคนได้
(K)
2. ใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเชื่อมโยงความรู ้ได้ (P)
3. มีวิจารณญาณในการคิด รอบคอบ และมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 9 โจทย์ปัญหาการ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 9 โจทย์ปัญหาการ บวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
บวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด - แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน - แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตาม รายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 9 โจทย์ปัญหาการ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 9 โจทย์ปัญหาการ บวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
บวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน
5. สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่ วนระคน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การแปลความหมายของโจทย์ปัญหาและสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
วิทยาศาสตร์
สร้างเกมเศษส่ วนโดยการออกแบบตามสมมุติฐานแล้วพิสูจน์ได้ตาม
กระบวนการอย่างสมเหตุสมผล
ศิลปะ
สร้างและนาเสนอแผนภูมิการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
เศษส่ วนระคน ได้อย่างน่าสนใจ
สุ ขศึกษาฯ
การแข่งขันเกมโจทย์ปัญหาเศษส่ วน
ภาษาต่ างประเทศ
การแต่งโจทย์เลขเป็ นภาษาอังกฤษ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
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2. ให้เติมเครื่ องหมาย บวก ลบ คูณ หาร ลงใน  เพื่อให้ได้สมการที่เป็ นจริ ง
1) ( 1  3 )  5 = 3
2

4

3

(+,  )

4

2) ( 5  1 )  3 = 1
9

3

2

(–, x)

3

3) ( 1  1 )  1 = 1
2

2

2

(+, –)

2

ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู สนทนากับนักเรี ยนเกี่ยวกับอายุของแต่ละคน พร้อมให้นกั เรี ยนทายอายุครู โดย
ครู ให้คาใบ้ เช่น
ปั จจุบนั แม่ครู อายุ 45 ปี เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว ครู อายุ 4 ของแม่ครู ทายสิ ว่า
7

ตอนนี้ครู อายุเท่าไร
2. ครู เฉลยอายุตวั เอง โดยการอธิบายเป็ นหลักการแก้โจทย์สมการ
อายุคุณแม่ 45 ปี
อายุคุณแม่ 45 – 3 ปี

ประโยคสัญลักษณ์ (45 – 3) ×
วิธีทา

อายุคุณครู ปัจจุบนั

4
7

ปัจจุบนั แม่ครู อายุ
3 ปี ที่แล้วแม่ครู มีอายุ
เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว ครู มีอายุ

+3= 
45
45 – 3 = 42

4
7

× 42 = 24

ปี
ปี
ปี

ปัจจุบนั ครู มีอายุ
24 + 3 = 27
ปี
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่ วน
ระคนมา 3 ข้อบนกระดานดา แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีแก้โจทย์ปัญหาลงในสมุด
ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
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5. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ครู แจกเชือกให้นกั เรี ยน พร้อมทั้งวาดสเกล
บนกระดาน

3
3
6. ครู ถามนักเรี ยนว่า เชือกยาว 3 เมตร ต้องการตัดเป็ น 2 ท่อน ที่ยาวกว่ากัน 1
4
4
เมตร เชือกท่อนที่ส้ นั ยาวเท่าใด ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนประโยค
สัญลักษณ์ พร้อมทั้งคานวณหาคาตอบและตรวจสอบคาตอบด้วยการปฏิบตั ิ โดยใช้
สเกลที่ครู วาดบนกระดาน
7. ครู เฉลยโดยการอธิบายดังนี้
1
1 เมตร
2

3 3
ประโยคสัญลักษณ์ (3 – 1 )  2 = 
4 4
วิธีทา

3
เชือกยาว 3 เมตร ตัดเป็ น 2 ท่อน
4
3
เชือกยาวกว่ากัน 1 เมตร
4
3 3
เชือกที่ส้ นั กว่ายาว (3 – 1 )  2
4 4

15 7
= ( – )2
4 4
8

=

=

4
1



×2

2

2
= 1 เมตร
8. ครู อธิบายต่อว่า โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่ วนระคน ถ้ามีคาว่า ของ
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อยูด่ ว้ ย หมายความว่า ข้อความที่อยูห่ น้าและหลังคาว่า ของ เป็ นจานวนเดียวกัน
ต้องนามาคูณกันก่อน แล้วจึงคิดคานวณต่อไป
9. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
เศษส่ วนระคน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 9 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วน
2. ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อขายสิ นค้า
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. การทาโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่ วนระคน ถ้ามีคาว่า ของ อยูด่ ว้ ย
หมายความว่า ข้อความที่อยูห่ น้าและหลังคาว่า ของ เป็ นจานวนเดียวกัน ต้องนามา
คูณกันก่อนแล้วจึงคิดคานวณต่อไป
2. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 จานวน 2 ตอน เวลา 15
นาที
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึกทาโจทย์ปัญหาตามขั้นตอนที่กาหนด
2. สร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน จากชีวิตประจาวัน พร้อมทั้งหาคาตอบ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. กรรไกร และเชือกยาว 3 เมตร
2. ตัวอย่างแผนภาพโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคน

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 232

3. ใบกิจกรรมที่ 9 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วนระคนในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
3. เกมคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่ วนระคน
4. อินเทอร์เน็ตข้อมูลใช้ในการศึกษาเศษส่ วน

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
เวลา 16 ชั่วโมง

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณทศนิยมระคน
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณทศนิยมทีม่ ีผลลัพธ์ เป็ น
ทศนิยมไม่ เกินสามตาแหน่ ง

การอ่ านและการเขียนทศนิยม
ไม่ เกินสามตาแหน่ ง
ค่ าประจาหลักของทศนิยม
การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย

ทศนิยม และการบวก การลบ
การคูณทศนิยม
การคูณทศนิยมทีม่ ีผลคูณเป็ น
ทศนิยมไม่ เกินสามตาแหน่ ง

การเปรียบเทียบและการเรียงลาดับ
ทศนิยม

การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน

ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
ทศนิยมกับเศษส่ วน

การบวกและการลบทศนิยม
ไม่ เกินสามตาแหน่ ง

การประมาณค่ าทศนิยม
ไม่ เกินสามตาแหน่ ง
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความรู้
การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
8. การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสาม
ค่าประจาหลักของทศนิยม
ตาแหน่ง
การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
9. การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
การเปรี ยบเทียบและการเรี ยงลาดับทศนิยม
10. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม
ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
ที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
การประมาณค่าทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
11. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคน
การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการ
เรี ยนรู้เกี่ยวกับทศนิยม และการบวก
การลบ การคูณทศนิยม ด้วยความ
สนใจ ความตั้งใจเรี ยนและการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเองในการร่ วม
ศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับทศนิยม และการบวก
การลบ การคูณทศนิยม
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

ทศนิยม
และการบวก การลบ
การคูณทศนิยม

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของทศนิยม
และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
2. สามารถนาเสนอทศนิยม และการบวก
การลบ การคูณทศนิยม
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เกี่ยวกับทศนิยม และการบวก การลบ
การคูณทศนิยม
4. การนาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์
หรื อเชื่อมโยงไปใช้ในชีวติ จริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ค่าประจาหลักของทศนิยม
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู้ เรื่ อง การเปรี ยบเทียบ และการเรี ยงลาดับทศนิยม
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การประมาณค่าทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู้ เรื่ อง การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
10. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
11. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยน รู ้เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคน
12. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
13. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมาย และนาเสนอ
14. แบบบันทึกผลการอภิปราย
15. บันทึกความรู้
16. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง (ค 1.1 ป. 6/1)
2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับ เศษส่ วนและทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง (ค 1.1 ป. 6/2)
3. เขียนทศนิยมในรู ปเศษส่ วนและเขียนเศษส่ วนในรู ปทศนิยม (ค 1.1 ป. 6/3)
4. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่ วน จานวนคละและทศนิยม พร้อมทั้งตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 6/1)
5. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ เศษส่ วน
จานวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบและสร้างโจทย์
เกี่ยวกับจานวนนับได้ (ค 1.2 ป. 6/2)
6. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง (ค 1.3 ป. 6/2)
7. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 6/1)
8. ใช้ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/2)
9. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/3)
10. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง (ค 6.1 ป. 6/4)
11. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 6/5)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
การบวก ลบทศนิยม ใช้หลักการเช่นเดียวกับ
- นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มา
การบวก ลบจานวนนับ โดยบวกหรื อลบจานวนที่ เชื่อมโยงสถานการณ์ต่าง ๆ และประยุกต์ใน
อยูใ่ นหลักเดียวกัน การคูณทศนิยม อาจใช้ความรู ้
ชีวิตจริ งได้อย่างไร
เรื่ องเศษส่ วนช่วยในการหาผลคูณได้ หรื ออาจใช้
หลักการเดียวกับการคูณจานวนนับ แล้วใส่ จุด
ทศนิยมที่ผลคูณ ให้เท่ากับผลบวกของจานวน
ตาแหน่งของทศนิยมของทั้งสองจานวนที่นามา
คูณกัน
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ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะรู้ ว่า...
1. การอ่านทศนิยม ตัวเลขที่อยูห่ น้าจุดทศนิยมให้
อ่านตามค่าประจาหลัก จุดทศนิยมให้อ่านว่าจุด
และตัวเลขที่อยูห่ ลังจุดทศนิยมให้อ่านเรี ยงตัว
2. ค่าประจาหลักของทศนิยม ตาแหน่งที่หนึ่ง
คือ 1 หรื อ 0.1
10

ค่าประจาหลักของทศนิยม ตาแหน่งที่สอง
คือ 1 หรื อ 0.01
100

ค่าประจาหลักของทศนิยม ตาแหน่งที่สาม
คือ 1 หรื อ 0.001
1000

3. การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย เป็ นการเขียนใน
รู ปการบวกของค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ
4. การเปรี ยบเทียบทศนิยมให้เปรี ยบเทียบ
จานวนนับหรื อศูนย์ที่อยูห่ น้าจุดทศนิยมก่อน
ถ้าเท่ากันให้เปรี ยบเทียบตัวเลขหลังจุดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 1 ถ้าตัวเลขหลังจุดทศนิยมตาแหน่งที่ 1
เท่ากัน ให้เปรี ยบเทียบตัวเลขหลังจุดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 2 และตาแหน่งที่ 3 ต่อไป
5. ทศนิยม 1 2 และ 3 ตาแหน่ง เมื่อทาให้เป็ น
เศษส่ วนจะมีส่วนเป็ น 10 100 และ 1,000
ตามลาดับ
6. การประมาณค่าเป็ นทศนิยม 1 ตาแหน่ง
ให้พิจารณาทศนิยมตาแหน่งที่ 2 ถ้ามากกว่า หรื อ
เท่ากับ 5 ทศนิยมตาแหน่งที่หนึ่งจะเพิม่ ขึ้นอีก 0.1
แต่ถา้ น้อยกว่า 5 ให้ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่สองทิ้ง
ในการประมาณค่าเป็ นทศนิยม 2 และ 3 ตาแหน่ง

ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความ
เข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของทศนิยมและ
การบวก การลบ การคูณทศนิยม
2. นาเสนอทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เกี่ยวกับทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์หรื อ
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
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7. การบวกและการลบทศนิ ยมไม่เกินสามตาแหน่ง
ใช้วิธีการตั้งหลักเลขและจุดทศนิยมให้ตรงกัน
โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับการบวกและ
การลบจานวนนับ
8. การคูณทศนิยมด้วยจานวนนับ ผลคูณที่ได้จะ
เป็ นทศนิยมที่มีจานวนตาแหน่งเท่ากับจานวน
ตาแหน่งของทศนิยมที่กาหนดให้
9. การบวก ลบ คูณทศนิยมระคนทาได้
เช่นเดียวกับการบวก ลบ คูณจานวนนับ ซึ่งมี
คุณสมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ และมี
เอกลักษณ์การคูณ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้
จะช่วยให้เราสามารถหาคาตอบของการคูณ
ทศนิยมได้สะดวก รวดเร็ วขึ้น
10. โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณทศนิยม
คือ โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ที่ใช้วิธีหา
คาตอบด้วยการบวก การลบ หรื อการคูณในการ
หาคาตอบ
11. โจทย์ปัญหาระคน คือ โจทย์ปัญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ที่ใช้วิธีการหาคาตอบด้วยการบวก
การลบ หรื อการคูณ พร้อมทั้งคานวณหาคาตอบ
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ค่าประจาหลักของทศนิยม
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเปรี ยบเทียบ และการเรี ยงลาดับทศนิยม
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การประมาณค่าทศนิยม
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7. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
8. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
9. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
10. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธ์
เป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
11. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้ เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคน
12. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6
13. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แสดงความหมาย และนาเสนอ
14. แบบบันทึกผลการอภิปราย
15. บันทึกความรู ้
16. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
2. วิธีการและเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
2.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
2.2 เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
1) การทดสอบ
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) การสนทนาซักถาม
2) แบบบันทึกการสนทนาซักถาม
3) การประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นรายกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นรายกลุ่ม
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 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 ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
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ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
34
35
36
37
38
39
40
41
42

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 43
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 44

การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
ค่าประจาหลักของทศนิยม
การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
การเปรี ยบเทียบและการเรี ยงลาดับทศนิยม
ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
การประมาณค่าทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธ์
เป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคน

เวลา
16 ชั่วโมง
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การอ่ านและการเขียนทศนิยมไม่ เกินสามตาแหน่ ง

34

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การอ่านทศนิยม ตัวเลขที่อยูห่ น้าจุดทศนิยมให้อ่านตามค่าประจาหลัก จุดทศนิยมให้อ่านว่า จุด
และตัวเลขที่อยูห่ ลังจุดทศนิยมให้อ่านเรี ยงตัว
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/1, ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.1 ป. 6/3, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1,
ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งได้ (K)
2. นาเสนอผลงานโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสม (P)
3. ทางานเป็ นระเบียบ รอบคอบ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อน - แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 1 การอ่านและการ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 การอ่านและ
เขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
การเขียนทศนิยมไม่เกินสาม
ตาแหน่ง
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 1 การอ่านและการ
ใบกิจกรรมที่ 1 การอ่านและ
เขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
การเขียนทศนิยมไม่เกินสาม
ตาแหน่ง

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. ทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
2. ทศนิยมสองตาแหน่ง
3. ทศนิยมสามตาแหน่งและทศนิยมที่มากกว่าสามตาแหน่ง
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อ่านและเขียนทศนิยมได้
สั งคมศึกษาฯ
สารวจข้อมูลทางสังคมที่มีทศนิยม
การงานอาชีพฯ
การสังเกตทศนิยมที่มีในสถิติดา้ นการเกษตร
ภาษาต่ างประเทศ
บทสนทนาเกี่ยวกับทศนิยม
สุ ขศึกษาฯ
บันทึกสถิติเกี่ยวกับสุ ขภาพ โภชนาการ และการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 จานวน 2 ตอน เวลา
15 นาที
3. ครู ทบทวนทศนิยมหนึ่งและสองตาแหน่ง โดยให้นกั เรี ยนเขียนทศนิยมหนึ่งและสอง
ตาแหน่งจากรู 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 วนที่แรเงาเขียนในรู ปทศนิยมได้เป็ น 1.3
อ่านว่า หนึ่งจุดสาม
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 นทศนิยมตาแหน่งที่สอง

จากรู ปส่ วนที่แรเงาเขียนในรู ปทศนิยมได้เป็ น 1.23
อ่านว่า หนึ่งจุดสองสาม โดยที่ 2 เป็ นทศนิยมตาแหน่งที่หนึ่ง และ 3
เป็ นทศนิยมตาแหน่งที่สอง
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จากรู ป 320 ส่ วนใน 1,000 ส่ วนเท่า ๆ กัน
เขียนในรู ปเศษส่ วน คือ 320 เขียนในรู ปทศนิยมคือ 0.320
1000

อ่านว่า ศูนย์จุดสามสองศูนย์ เป็ นทศนิยมสามตาแหน่ง หรื อ 0.32
ดังนั้น ถ้าแบ่งออกเป็ น 1,000 ส่ วนเท่า ๆ กัน
234 ส่ วนใน 1,000 ส่ วนเท่า ๆ กัน เขียนในรู ปทศนิยมสามตาแหน่งคือ 0.234
95 ส่ วนใน 1,000 ส่ วนเท่า ๆ กัน เขียนในรู ปทศนิยมสามตาแหน่งคือ 0.095
และในทานองเดียวกันถ้าแบ่งของชิ้นหนึ่ งออกเป็ น 10,000 ส่ วน 100,000 ส่ วน
1,000,000 ส่ วน... เท่า ๆ กัน เช่น
1,056 ส่ วน ใน 1,000,000 ส่ วนเท่า ๆ กัน เขียนในรู ปทศนิยมหกตาแหน่ง คือ
0.001056 เป็ นต้น
2. ครู แจกบัตรเลขทศนิ ยมและบัตรคาอ่านทศนิ ยมให้นกั เรี ยน โดยนักเรี ยนหนึ่ งคนจะ
ถือบัตรเพียงบัตรเดี ยวแล้วให้นกั เรี ยนจับคู่กนั พร้ อมทั้งให้แต่ละคู่ออกมาเขียนเลข
ทศนิยมและคาอ่านทศนิยม เช่น
6.3
อ่านว่า หกจุดสาม
57. 11
อ่านว่า ห้าสิ บเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่ง
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละคู่ช่วยกันสรุ ปวิธีการอ่าน และเขียนทศนิยม
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ฝึกเขียนและอ่านเลขทศนิยม พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ
2. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 1 การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช 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 ตัวเลขที่อยู่
หลังจุดทศนิยมให้อ่านเรี ยงตัว
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ฝึกเขียนเศษส่ วนและอ่านเศษส่ วนตามที่กาหนด
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2. ให้นกั เรี ยนสรุ ปหลักในการอ่านทศนิยม และการเขียนทศนิยม
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องค่าประจาหลักของทศนิ ยม เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรเลขทศนิยม บัตรคาอ่านทศนิยม
2. แผนภาพการอ่านและการเขียนทศนิยม
3. ใบกิจกรรมที่ 1 การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง ในหนังสื อเรี ยนรายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เกมคณิ ตศาสตร์
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
2. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ 4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
ค่ าประจาหลักของทศนิยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
1. สาระสาคัญ

35
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง

ค่าประจาหลักของทศนิยม ตาแหน่งที่หนึ่ง คือ 1 หรื อ 0.1
10

ค่าประจาหลักของทศนิยม ตาแหน่งที่สอง คือ 1 หรื อ 0.01
100

ค่าประจาหลักของทศนิยม ตาแหน่งที่สาม คือ 1 หรื อ 0.001
1000

2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/1, ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.1 ป. 6/3, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1,
ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกค่าประจาหลักและค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ ของทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งได้ (K)
2. ให้เหตุผลและสื่ อความหมายได้ถูกต้องเหมาะสม (P)
3. ทางานเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและมีวิจารณญาณ (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 ค่าประจาหลัก ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 ค่าประจาหลัก
ของทศนิยม
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 ค่าประจาหลัก ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 ค่าประจาหลัก
ของทศนิยม
ของทศนิยม
5. สาระการเรียนรู้
ค่าประจาหลักของทศนิยม
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
พูดอธิบายแสดงเหตุผล
วิทยาศาสตร์
เขียนตัวเลขนัยสาคัญ
ศิลปะ
ออกแบบตกแต่งรู ปแบบของทศนิยม
ภาษาต่ างประเทศ
บทสนทนาเกี่ยวกับทศนิยม
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
13.09 อ่านว่า
49.52 อ่านว่า
.
ห้าสิ บหกจุดศูนย์หนึ่ง เขียนเป็ นทศนิยม คือ
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หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิ บเอ็ดจุดหนึ่ง เขียนเป็ นทศนิยม คือ
.
25.09 ตัวเลข 9 หมายความว่า ______ ส่ วนใน 100,000 ส่ วนที่เท่ากัน
97.03 ตัวเลข 3 หมายความว่า ______ ส่ วนใน 10,000 ส่ วนที่เท่ากัน
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แสดงแผนภาพตารางค่าประจาหลักของทศนิยม พร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่าง
หลัก
พัน
ร้ อย
สิ บ
หน่ วย
ส่ วนสิ บ ส่ วนร้ อย ส่ วนพัน
ค่ าประจาหลัก

1,000

พิจารณาจาก 654.321

100

10

1

3 อยูใ่ นหลักร้อย มีคา่ 300
2 อยูใ่ นหลักสิ บ มีค่า 20
1 อยูใ่ นหลักหน่วย มีค่า 1
3 อยูใ่ นหลักส่ วนสิ บ มีค่า

3
10

1

1

1

10

100

1000

หรื อ 0.3

2 อยูใ่ นหลักส่ วนร้อย มีค่า 2 หรื อ 0.02
100
1 อยูใ่ นหลักส่ วนพัน มีค่า 1 หรื อ 0.001
1000
2. ให้นกั เรี ยนพิจารณาตัวเลขทศนิยมที่กาหนดให้ เขียนคาอ่านและเขียนว่าตัวเลขแต่ละ
ตัวอยูใ่ นหลักใด และมีค่าเท่าใด
70.009, 153.412, 57.54, 1.7, 0.27
3. ให้นกั เรี ยนเล่นเกมบิงโก โดยครู แจกแผ่นตารางตัวเลขให้นกั เรี ยนคนละแผ่น แล้วให้
นักเรี ยนหยิบคาใบ้ประจาหลักทีละคน ใครที่มีตวั เลขตรงกับคาใบ้ให้วงกลมล้อมรอบ
ตัวเลขนั้น เล่นจนกระทัง่ มีคนวงกลมล้อมรอบตัวเลขห้าตัวในแนวนอน แนวตั้ง หรื อ
แนวทแยงมุมก็ได้ นักเรี ยนคนนั้นคือผูช้ นะ เช่น
แผ่ นตาราง
นักเรี ยนหยิบคาใบ้ประจาหลัก
32.200 12.456 154.12 32.365 36.554 ครั้งที่ 1 ตัวเลข 2 อยูห
่ ลักส่ วนสิ บ
50.365 29.020 36.584 25.369 14.120 ครั้งที่ 2 ตัวเลข 1 อยูห
่ ลักสิ บ
72.365 46.003 91.146 32.366 249.020 ครั้งที่ 3 ตัวเลข 4 อยูห
่ ลักส่ วนสิ บ
36.714 101.01 101.02 38.330 483.920 ครั้งที่ 4 ตัวเลข 6 อยูห
่ ลักส่ วนพัน
่ ลักส่ วนร้อย
10.025 44.445 36.214 38.330 79.560 ครั้งที่ 5 ตัวเลข 1 อยูห
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ขัน้ ที่ 3

ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนกาหนดเลขทศนิยม พร้อมทั้งบอกค่าประจาหลักแต่ละตัว
2. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 2 ค่าประจาหลักของทศนิยมในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)

ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์
2. ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่นดูตารางค่าน้ ามันจากปั๊มน้ ามัน

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
ค่าประจาหลักส่ วนสิ บ คือ 1
10
ค่าประจาหลักส่ วนร้อย คือ

1
100

ค่าประจาหลักส่ วนพัน คือ 1
1000
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนสรุ ปค่าประจาหลักของตัวเลขทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
2. ฝึกอ่านและเขียนตัวเลขทศนิยมพร้อมทั้งบอกค่าประจาหลักของตัวเลขแต่ละตัว
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภาพตารางค่าประจาหลักของทศนิยม
2. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
3. ใบกิจกรรมที่ 2 ค่าประจาหลักของทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อขายของ
2. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ วารสาร
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3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย

36

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย เป็ นการเขียนในรู ปการบวกของค่าของตัวเลขในหลักต่าง ๆ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/1, ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.1 ป. 6/3, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1,
ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนทศนิยมในรู ปกระจายตามค่าประจาหลักของทศนิยมได้ (K)
2. แก้ปัญหาโดยให้เหตุผลอย่างเหมาะสมและสื่ อความหมายได้ถูกต้อง (P)
3. ทางานเป็ นระเบียบ รอบคอบ และมีวิจารณญาณ (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 การเขียนทศนิยม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3 การเขียนทศนิยม ในรู ปกระจาย
ในรู ปกระจาย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 การเขียนทศนิยม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3 การเขียนทศนิยม ในรู ปกระจาย
ในรู ปกระจาย
5. สาระการเรียนรู้
การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
นาเสนอการเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์
การงานอาชีพฯ
การใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เลขทศนิยม
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนทบทวนการกระจายเลขจานวนนับ โดยการทาโจทย์ต่อไปนี้
จงเขียนให้อยูใ่ นรู ปการกระจายและตัวเลขแต่ละตัวอยูใ่ นหลักใด มีค่าเท่าใด
132, 444, 256, 7,423
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3. ให้นกั เรี ยนทายตัวเลขจากคาใบ้ต่อไปนี้
. คาตอบ (35.4)
คาใบ้
– หลักสิ บของตัวเลขนี้มาจากตัวเลขประจาหลักส่ วนร้อยของ 100.065 ลบกับตัวเลข
ประจาหลักร้อยของ 376.08
– หลักหน่วยของตัวเลขนี้คือ ตัวเลขประจาหลักที่ปรากฏใน 59.134 แต่ไม่ปรากฏใน
39.481
– หลักส่ วนสิ บของตัวเลขนี้มาจากการหารตัวเลขประจาหลักส่ วนสิ บของ 62.85 ด้วย
2
ขัน้ ที่ 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

1
= (5 × 1,000) + (9 × 100) + (8 × 10) + (7 × 1) + (3 × )
10
+ (4 × 1 )
100
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2. ครู กาหนดโจทย์ให้นกั เรี ยนเขียนอยูใ่ นรู ปกระจาย ดังนี้
239.387, 59.634, 1,001.101
3. ครู แจกบัตรหมายเลขที่ระบุค่าประจาหลักให้นกั เรี ยนทุกคน แล้วกาหนดตัวเลข
ทศนิยม เพื่อให้นกั เรี ยนออกมายืนตามบัตรหมายเลขที่ระบุค่าประจาหลัก แล้วให้
นักเรี ยนที่เหลือช่วยกันตรวจสอบว่าถูกต้องหรื อไม่ เช่น ครู กาหนดตัวเลข 59.78
5, หลักสิ บ

9, หลักหน่วย

7, หลักส่ วนสิ บ

8, หลักส่ วนร้อย...

ขัน้ ที่ 3

ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนกาหนดตัวเลขทศนิยม พร้อมกับเขียนในรู ปกระจาย
2. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 3 การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิ ช จากัด)

ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. นาไปใช้บวกเลขทศนิยมโดยใช้การกระจาย
2. ทาให้ทราบค่าของตัวเลขที่แท้จริ งได้อย่างถูกต้อง

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด
การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย เป็ นการเขียนในรู ปการบวกของตัวเลขประจาหลัก
ที่คูณด้วยค่าประจาหลัก
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทบทวนการเขียนจานวนในรู ปกระจาย
2. เขียนสรุ ปการเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการเปรี ยบเทียบและการเรี ยงลาดับทศนิยม เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรหมายเลขที่ระบุค่าประจาหลัก
2. แผนภาพการเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
3. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 3 การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
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4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
2. ข้อมูลจากหนังสื อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ หนังสื อวารสาร
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ แม่คา้ พ่อค้า
4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การเปรียบเทียบ และการเรียงลาดับทศนิยม

37

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การเปรี ยบเทียบทศนิยมให้เปรี ยบเทียบจานวนนับ หรื อศูนย์ที่อยูห่ น้าจุดทศนิยมก่อน ถ้าเท่ากัน
ให้เปรี ยบเทียบตัวเลขหลังจุดทศนิยมตาแหน่งที่ 1 ถ้าตัวเลขหลังจุดทศนิยมตาแหน่งที่ 1 เท่ากัน ให้
เปรี ยบเทียบตัวเลขหลังจุดทศนิยมตาแหน่งที่ 2 และตาแหน่งที่ 3 ต่อไป
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/1, ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.1 ป. 6/3, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1,
ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เปรี ยบเทียบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งได้ (K)
2. เรี ยงลาดับทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งได้ (K)
3. แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่ อสัญลักษณ์คณิ ตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
(P)
4. มีความรับผิดชอบ ความเป็ นระเบียบ และมีวิจารณญาณในการทางาน (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 4 เปรี ยบเทียบ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 4 เปรี ยบเทียบ
ทศนิยม
ทศนิยม ใบกิจกรรมที่ 5
- ใบกิจกรรมที่ 5 เรี ยงลาดับ
เรี ยงลาดับทศนิยม
ทศนิยม
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 4 เปรี ยบเทียบ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 4 เปรี ยบเทียบ
ทศนิยม
ทศนิยม ใบกิจกรรมที่ 5
- ใบกิจกรรมที่ 5 เรี ยงลาดับ
เรี ยงลาดับทศนิยม
ทศนิยม
5. สาระการเรียนรู้
1. การเปรี ยบเทียบทศนิยม
2. การเรี ยงลาดับทศนิยม
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยม การพูดอธิบายเหตุผล
สั งคมศึกษาฯ
สารวจข้ อมูลทางสั งคมทีม่ ีทศนิยมหรือสารวจข้ อมูลจานวนประชากรของ
ประเทศในภูมภิ าคอาเซียนทีแ่ สดงเป็ นทศนิยม
วิทยาศาสตร์
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ า อุณหภูมิ แสง และเสี ยง ที่แสดงค่า
เป็ นทศนิยม
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
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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 เช่น
แผ่ นตาราง
นักเรี ยนหยิบคาใบ้ประจาหลัก
32.200 12.456 154.12 32.365 36.554
ครั้งที่ 1 ตัวเลข 5 อยูห่ ลักส่ วนสิ บ
50.365 29.020 36.584 25.369 14.120
ครั้งที่ 2 ตัวเลข 2 อยูห่ ลักร้อย
72.365 46.003 91.146 32.366 249.020
ครั้งที่ 3 ตัวเลข 3 อยูห่ ลักส่ วนสิ บ
36.714 101.01 101.02 38.330 483.920
ครั้งที่ 4 ตัวเลข 4 อยูห่ ลักส่ วนพัน
ครั้งที่ 5 ตัวเลข 4 อยูห่ ลักส่ วนร้อย
10.025 44.445 36.214 38.330 79.560
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แสดงแผนภาพการเปรี ยบเทียบ และเรี ยงลาดับทศนิยม ให้นกั เรี ยนทาความเข้าใจ
พร้อมกับอธิบาย ดังนี้
1) การเปรี ยบเทียบทศนิ ยมให้เปรี ยบเทียบจานวนนับหรื อศูนย์ที่อยู่หน้าจุดทศนิ ยม
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
ถ้าทศนิ ยมในตาแหน่งที่หนึ่ งมีค่าเท่ากัน ให้เปรี ยบเทียบทศนิ ยมตาแหน่งถัดไปทาง
ขวามือ เช่น 4.357 กับ 4.362
เปรี ยบเทียบ 5 กับ 6 จะเห็นว่า 5 มีค่าน้อยกว่า 6
ดังนั้น 4.357 < 4.362
และการเขียน 0 (ศูนย์) ต่อท้ายทศนิยมใด ๆ จะไม่ทาให้ค่าของทศนิยมเปลี่ยนแปลง
เช่น 0.3 = 0.30 = 0.300
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 ยบเทียบทศนิยมแล้วจึงนามาเรี ยงลาดับกันต่อไป
2. 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
3. ให้แต่ละกลุ่มนาตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดมาเขียนบนกระดาน จากนั้นให้นกั เรี ยน
ช่วยกันเรี ยงลาดับตัวเลขบนกระดาน
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ฝึกเรี ยงลาดับตัวเลขทศนิยมตามที่กาหนดให้
2. ทบทวนจานวนและเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากัน
3. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 4 เปรี ยบเทียบทศนิยม และใบกิจกรรมที่ 5 เรี ยงลาดับ
จานวน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. รู ้จกั เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าต่าง ๆ
2. นาความรู ้ที่ได้มาสร้างเกมคณิ ตศาสตร์
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การเปรี ยบเทียบทศนิยมให้เปรี ยบเทียบจานวนนับหรื อศูนย์ที่อยูห่ น้าจุดทศนิยม ถ้า
จานวนใดมีค่ามากกว่า ตัวเลขทศนิยมนั้นก็จะมีค่ามากกว่า ถ้าเท่ากันให้พิจารณาทศนิยม
ตาแหน่งที่หนึ่ง ถ้าทศนิยมในตาแหน่งที่หนึ่งมีค่ามากกว่า ตัวเลขทศนิยมนั้นจะมีค่า
มากกว่า ถ้าเท่ากันให้พิจารณาทศนิยมตาแหน่งทางขวามือถัดไปตามลาดับ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยมจากเส้นจานวนและการวาดภาพ
2. ให้นกั เรี ยนสรุ ปการเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยม
3. ให้ นักเรียนศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลจานวนประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
10 ประเทศ แล้ วทาการสรุปเปรียบเทียบจานวนโดยใช้ ความรู้ เรื่องการเปรียบเทียบและ

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 259

เรียงลาดับทศนิยม โดยขอคาปรึกษาจากผู้ปกครองหรือครู แล้ วจัดทาเป็ นรายงาน
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรตัวเลขทศนิยม
2. ใบกิจกรรมที่ 4 เปรี ยบเทียบทศนิยม และใบกิจกรรมที่ 5 เรี ยงลาดับจานวน ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
4. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ 5. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม
3. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
ความสั มพันธ์ ระหว่ างทศนิยมกับเศษส่ วน

38

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
ทศนิยม 1 2 และ 3 ตาแหน่ง เมื่อทาให้เป็ นเศษส่ วนจะมีส่วนเป็ น 10 100 และ 1,000 ตามลาดับ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/1, ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.1 ป. 6/3, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1,
ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เขียนทศนิยมในรู ปเศษส่ วน เมื่อกาหนดเศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ น 10 100 หรื อ 1,000 ได้ (K)
2. เชื่อมโยง ใช้เหตุผล และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางาน (P)
3. ทางานรอบคอบ มีระเบียบ และมีวิจารณญาณ (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 6 ความสัมพันธ์ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 6 ความสัมพันธ์
ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม - ใบกิจกรรมที่ 6 ความสัมพันธ์
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยม ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
กับเศษส่ วน
4. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงาน
ในแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
5. สาระการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
เปรี ยบเทียบทศนิยมกับเศษส่ วน
สุ ขศึกษาฯ
บันทึกสถิติเกี่ยวกับสุ ขภาพ โภชนาการ และการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
การงานอาชีพฯ
การสังเกตทศนิยมที่มีในสถิติทางด้านการเกษตร
ภาษาต่ างประเทศ
บทสนทนาเกี่ยวกับทศนิยม
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ครู แจกกระดาษให้นกั เรี ยนวาดตารางดังรู ป ครู กาหนด
ตัวอย่ าง
ตัวเลขทศนิยมมา 9 ชุด ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่าตัวเลขของ
2.01 6.50 8.54
ทศนิยมใดมีค่าน้อยสุ ด ให้เขียนลงบนตารางช่องใดก็ได้ ครู
1.02 0.15 14.10
เขียนตัวเลขทศนิยมที่นอ้ ยที่สุดในแต่ละชุดใส่ กระดาษแล้ว
0.60 44.51 75.10
ม้วนไว้ ทาจนครบ 9 ชุด ครู จบั ฉลากครั้งละใบ ได้จานวนใด
ให้นกั เรี ยนวงกลมจานวนนั้น นักเรี ยนคนใดวงได้แนวเดียวกัน 3 วง เป็ นผูช้ นะ
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน พร้อมอธิบาย ดังนี้
ส่ วนที่แรเงาเต็ม 1 และ 1 ใน 10 ส่ วนเท่า ๆ กันเขียนในรู ปทศนิยมได้ 1.1
และในรู ปเศษส่ วนได้ 1
ดังนั้น 1.1 = 1

1

=

1
10

หรื อ

11
10

11

10 10
2. ครู กาหนดทศนิ ยมหนึ่ งตาแหน่ งให้นกั 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

57
100

= 0.57

เขียนในรู ปทศนิยมได้ 0.57

100
4. ครู แจกตารางร้อยช่องให้นกั เรี ยนแรเงาภาพ เขียนทศนิยมและเศษส่ วนใต้ภาพ
5. ครู แจกกระดาษซึ่ งมีภาพลูกบาศก์ที่แบ่งเป็ น 1,000 ส่ วนเท่า ๆ กัน ให้นกั เรี ยนแรเงา
ภาพตามทศนิยมที่ครู กาหนดให้ พร้อมทั้งเขียนเศษส่ วนที่มีค่าเท่ากับทศนิยม
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6. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่า ทศนิยม 1 2 และ 3 ตาแหน่ง เมื่อทาให้เป็ นเศษส่ วนจะ
มีส่วนเป็ น 10 100 และ 1,000 ตามลาดับ
7. ครู แจกบัตรทศนิยมกับบัตรเศษส่ วนให้นกั เรี ยน พร้อมทั้งทาสลากที่ระบุทศนิยม หรื อ
เศษส่ วนที่เท่ากับบัตรที่แจกนักเรี ยน แล้วให้นกั เรี ยนแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
กาหนดสัญลักษณ์ประจากลุ่ม คือ  ,,  ครู วาดตาราง 6 × 6 จากนั้นครู จบั
ฉลากขึ้นมา ค่าในบัตรของนักเรี ยนคนใดตรงกับค่าที่ครู จบั สลากมา ให้มาวาด
สัญลักษณ์ประจากลุ่มบนตาราง ทาเช่นนี้จนกระทัง่ มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งวาดสัญลักษณ์
กลุ่มตัวเองในแนวเดียวกัน 5 ตัว เป็ นกลุ่มที่ชนะ
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนฝึกเขียนทศนิยมเป็ นเศษส่ วน แล้วฝึ กหาความสัมพันธ์
2. นักเรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
2. นาความรู ้ไปใช้ในการซื้อขายสิ่ งของในชีวิตประจาวัน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
เศษส่ วนที่มีตวั ส่ วนเป็ น 10 100 และ 1,000 เขียนได้ในรู ปทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
สองตาแหน่ง และสามตาแหน่ง ตามลาดับ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนทบทวนเรื่ องทศนิยม ทั้งการอ่าน เปรี ยบเทียบ และการเรี ยงทศนิยม
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กเขียนภาพ ทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง สองตาแหน่ง และสามตาแหน่ง
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการประมาณค่าทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ตารางร้อยช่อง ภาพลูกบาศก์ที่แบ่งเป็ น 1,000 ส่ วน เท่า ๆ กัน
2. กระดาษสาหรับทากิจกรรมนาเข้าสู่ บทเรี ยน
3. แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน
4. ใบกิจกรรมที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่ วน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
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แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
2. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การประมาณค่ าทศนิยมไม่ เกินสามตาแหน่ ง

39

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การประมาณค่าเป็ นทศนิยม 1 ตาแหน่ง ให้พิจารณาทศนิยมตาแหน่งที่ 2 ถ้ามากกว่าหรื อเท่ากับ 5
ทศนิยมตาแหน่งที่หนึ่งจะเพิ่มขึ้นอีก 0.1 แต่ถา้ น้อยกว่า 5 ให้ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่สองทิ้ง ในการประมาณ
ค่าเป็ นทศนิยม 2 และ 3 ตาแหน่ง ก็ใช้หลักเดียวกัน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/1, ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.1 ป. 6/3, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1,
ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกค่าประมาณเป็ นทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง สองตาแหน่งของทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งได้
(K)
2. ใช้เหตุผล สื่ อความหมายได้ถูกต้อง และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ (P)
3. มีความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 7 การประมาณค่า ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 7 การประมาณค่า ทศนิยม
ทศนิยม
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 7 การประมาณค่า
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 7 การประมาณค่า ทศนิยม
ทศนิยม
5. สาระการเรียนรู้
1. การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง
2. การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมสองตาแหน่ง
3. การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมสามตาแหน่ง
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การตอบคาถาม การพูดอธิบายเหตุผล
วิทยาศาสตร์
การประมาณค่าทศนิยมจากข้อมูลตัวเลขทางด้านวิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
การประมาณค่าทศนิยมจากข้อมูลทางสังคม
สุ ขศึกษาฯ
การประมาณค่าทศนิยมจากสถิติการแข่งขันกีฬา
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนพิจารณาว่ามีแนวใดในตารางที่กาหนดให้
2
1
2
ที่มีค่าเท่ากันทุกตัว
2

0.25
75
100

2
5
10
5
15

20

0.005
0.5

3. ครู สนทนากับนักเรี ยนเรื่ องการประมาณในชีวิตประจาวัน เช่น คุณครู มีน้ าหนัก
55.75 กิโลกรัม เราอาจบอกได้ว่า คุณครู มีน้ าหนักประมาณ 56 กิโลกรัม ด.ญ.ราตรี มี
เงิน 49.50 บาท เราอาจบอกได้วา่ ด.ญ.ราตรี มีเงินประมาณ 50.00 บาท หรื อเวลา
14 นาฬิกา 54 นาที เราอาจบอกได้วา่ เวลาประมาณ 15 นาฬิกา
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู แสดงแผนภาพการประมาณทศนิยม ให้นกั เรี ยนพิจารณาพร้อมกับอธิบาย ดังนี้
1) การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง

พิจารณาทศนิยมสองตาแหน่งที่อยูร่ ะหว่าง 2.3 กับ 2.4 จะได้วา่
2.31, 2.32, 2.33, 2.34 อยูใ่ กล้กบั 2.3 จึงประมาณเป็ น 2.3
2.36, 2.37, 2.38, 2.39 อยูใ่ กล้กบั 2.4 จึงประมาณเป็ น 2.4
2.35 อยูก่ ่ ึงกลางพอดี กาหนดให้ประมาณเป็ น 2.4
2) การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมสองตาแหน่ง

พิจารณาทศนิยมสามตาแหน่งที่อยูร่ ะหว่าง 2.36 กับ 2.37 จะได้วา่
2.361, 2.362, 2.363 2.364 อยูใ่ กล้กบั 2.36 จึงประมาณเป็ น 2.36
2.366, 2.367, 2.368, 2.369 อยูใ่ กล้กบั 2.37 จึงประมาณเป็ น 2.37
2.365 อยูก่ ่ ึงกลางพอดี กาหนดให้ประมาณเป็ น 2.37
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3) การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมสามตาแหน่ง

พิจารณาทศนิยมสี่ ตาแหน่งที่อยูร่ ะหว่าง 2.367 กับ 2.368 จะได้วา่
2.3671, 2.3672, 2.3673, 2.3674 อยูใ่ กล้กบั 2.367 จึงประมาณเป็ น 2.367
2.3676, 2.3677, 2.3678, 2.3679 อยูใ่ กล้กบั 2.368 จึงประมาณเป็ น 2.368
2.3675 อยูก่ ่ ึงกลางพอดี กาหนดให้ประมาณเป็ น 2.368
2. ให้นกั เรี ยนสรุ ปหลักการประมาณทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง สองตาแหน่ง และสาม
ตาแหน่ง
3. ให้นกั เรี ยนประมาณค่าทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง สองตาแหน่ง สามตาแหน่ง และ
ประมาณค่าเป็ นจานวนเต็ม 56.4213, 179.5173, 0.0005, 60.7513, 100.9999
ขัน้ ที่ 3

ฝึ กฝนผู้เรียน
1. เขียนแผนภาพแสดงจานวนที่ประมาณแล้วใกล้เคียงกับจานวนที่กาหนดตามเงื่อนไข
พร้อมออกแบบให้สวยงามและสร้างสรรค์
1) เขียนทศนิยมสองตาแหน่งที่ประมาณใกล้เคียงกับ 0.7
2) เขียนทศนิยมสามตาแหน่งที่ประมาณใกล้เคียงกับ 1.96
3) เขียนทศนิยมสี่ ตาแหน่งที่ประมาณใกล้เคียงกับ 3.927
2. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 7 การประมาณค่าทศนิยม

ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้

ขัน้ ที่ 5

1. บอกทศนิยมโดยการประมาณค่าอย่างคราว ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. นาไปใช้ในการคิดเกรดเฉลี่ยผลการเรี ยน
สรุปควำมคิดรวบยอด

การประมาณค่าเป็ นทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง ให้พิจารณาในตาแหน่งที่สอง ถ้ามากกว่าหรื อ
เท่ากับ 5 ให้เพิ่มทศนิยมตาแหน่งที่หนึ่งอีก 0.1 ถ้าน้อยกว่า 5 ให้ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่สองทิ้ง ใน
การประมาณค่าเป็ นทศนิยมสองและสามตาแหน่งก็ใช้หลักเดียวกัน
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ศึกษาข้อมูลจากโทรทัศน์ วิทยุ เช่น ราคาน้ ามัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่าง ๆ
2. ฝึกอ่านและเขียนทศนิยม เพื่อให้เกิดความชานาญ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภาพการประมาณทศนิยม
2. ตาราง 3 × 3 ใช้ในขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
3. ใบกิจกรรมที่ 7 การประมาณค่าทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. ห้องสมุด
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
3. ป้ ายติดราคาสิ นค้า เช่น ผลไม้ในห้างสรรพสิ นค้า ราคาน้ ามัน
4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การบวกและการลบทศนิยมไม่ เกินสามตาแหน่ ง

40

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง ใช้วิธีการตั้งหลักเลขและจุดทศนิยมให้ตรงกัน
โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับการบวกและการลบจานวนนับ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/1, ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.1 ป. 6/3, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1,
ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. แสดงวิธีการหาคาตอบโจทย์เกี่ยวกับการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งได้ (K)
2. เสนอแนวคิดที่สมเหตุสมผลในการหาคาตอบเกี่ยวกับการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสาม
ตาแหน่ง (P)
3. ตรวจสอบคาตอบและร่ วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสาม
ตาแหน่ง (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบ
- ใบกิจกรรมที่ 8 การบวก
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
กิจกรรมที่ 8 การบวกและการ
และการลบทศนิยมไม่เกินสาม
ลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
ตาแหน่ง
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 8 การบวก
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 8 การบวกและการ และการลบทศนิยมไม่เกินสาม
ลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
ตาแหน่ง
5. สาระการเรียนรู้
1. การบวกทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
2. การลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิบายวิธีการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งได้อย่างถูกต้อง
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อขาย ฯลฯ
ศิลปะ
ออกแบบโจทย์การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งกับคาตอบ
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมจับคู่บตั รโจทย์การบวกและการลบทศนิ ยมไม่เกินสามตาแหน่งกับ
คาตอบ
ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนโจทย์การบวกและการลบทศนิยมเป็ นภาษาอังกฤษได้
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ทบทวนการเขียนทศนิยมจากจานวนเงินเหรี ยญที่ครู แจกให้แต่ละกลุ่ม เช่น

1.50 บาท
15.50 บาท
จากนั้นนักเรี ยนและครู ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง และอ่านจานวนเหล่านั้นร่ วมกัน
ปฏิบตั ิกิจกรรมทานองนี้ 3–4 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู นาแผนภาพแสดงการบวกทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งให้นกั เรี ยนพิจารณา
หลาย ๆ ตัวอย่าง เช่น 0.34 + 0.36 = 0.70 จากนั้นให้นกั เรี ยนจับคู่แล้วผลัดกัน
ออกมาเขียนโจทย์การบวกทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง แล้วแสดงการบวกทศนิยม
โดยใช้แผนภาพ เช่น

0.34
+
0.36 = 0.70
จากนั้น ครู ยกตัวอย่างการลบทศนิ ยมไม่เกินสามตาแหน่ง โดยใช้แผนภาพและให้
นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมข้างต้นจนนักเรี ยนเข้าใจ
2. ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง มีวิธีการหา
คาตอบได้หลายวิธี เช่น
1) การบวกทศนิยมตามแนวตั้งเทียบกับจานวนนับ เช่น 0.34 + 0.36 = 0.70
บวกจานวนนับ
บวกทศนิยม
34 +
0.34 +
36
0.36
70
0.70
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2) การแปลงเป็ นเศษส่ วน เช่น 0.34 + 0.36 = 0.70
34

0.34 + 0.36 =

100

=
=

+

36
100

34  36
100
70

100
= 0.70
แล้วให้นกั เรี ยนฝึ กการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง 2–3 ตัวอย่าง
จนนักเรี ยนเข้าใจ
3. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ฝึ กการบวกและการลบทศนิ ยมไม่เกินสาม
ตาแหน่งจากบัตรโจทย์การบวกและการลบทศนิ ยมไม่เกินสามตาแหน่ ง จากนั้นส่ ง
ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยให้เพื่อนในชั้นเรี ยนช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
5. นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายสรุ ปการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
และเราจะนาความรู ้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันตั้งโจทย์ทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง ให้หา
ผลบวกและผลลบด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน จากนั้นส่ งตัวแทนกลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
เพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยนและครู ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
2. นาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาประดิษฐ์เป็ นบัตรโจทย์การบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน
สามตาแหน่ง
3. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 8 การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง ในหนังสื อ
เรี ย น รายวิช าพื้น ฐาน คณิ ต ศาสตร์ /สื่ อการเรี ย นรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบู รณ์ แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
บวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งได้อย่างถูกต้อง
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ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การบวกทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง ใช้วิธีการตั้งหลักเลขและจุดทศนิยมให้ตรงกัน
โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับการบวกจานวนนับ
การลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง ใช้วิธีการตั้งหลักเลขและจุดทศนิยมให้ตรงกัน
โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับการลบจานวนนับ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. นักเรี ยนเล่นเกมจับคู่บตั รโจทย์การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งกับคาตอบ
2. นักเรี ยนเขียนแผนภาพแสดงการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งและคาตอบ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง เพื่อให้นกั เรี ยน
อ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรโจทย์การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
2. ใบกิจกรรมที่ 8 การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์การบวกและการลบทศนิยม
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
4. อินเทอร์ เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การคูณทศนิยมทีม่ ผี ลคูณเป็ นทศนิยม
ไม่ เกินสามตาแหน่ ง

41

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การคูณทศนิ ยมด้วยจานวนนับ ผลคูณที่ได้จะเป็ นทศนิ ยมที่มีจานวนตาแหน่ งเท่ากับจานวน
ตาแหน่งของทศนิยมที่กาหนดให้
ผลคูณของทศนิ ยมกับทศนิยมเหมือนกันกับการคูณจานวนนับแต่ตอ้ งใส่ จุดทศนิยม ซึ่ งตาแหน่ง
ของทศนิยมของผลคูณจะเท่ากับผลบวกของจานวนตาแหน่งของทศนิยมทั้งสองที่นามาคูณกัน
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/1, ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.1 ป. 6/3, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1,
ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. หาผลคูณของจานวนนับกับทศนิ ยม และผลคูณของทศนิ ยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกินสาม
ตาแหน่งได้ (K)
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิกิจกรรมคณิ ตศาสตร์ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน (P)
3. ทางานรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางาน (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 9 การคูณทศนิยม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 9 การคูณทศนิยม
ที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสาม
ที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสาม ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 9 การคูณทศนิยม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 9 การคูณทศนิยม
ที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสาม
ที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกิน
ตาแหน่ง
สามตาแหน่ง
4. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
5. สาระการเรียนรู้
1. การคูณจานวนนับกับทศนิยม
2. การคูณทศนิยมด้วยทศนิยม
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
อธิ บายและเปรี ยบเทียบการคูณทศนิ ยมด้วยจานวนเต็มที่มีหลักเดียว และ
การคูณทศนิยมด้วยทศนิยม
สั งคมศึกษาฯ
เปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าและการซื้อขายสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
เขียนแผนภาพความคิดการเปรี ยบเทียบจานวนสองจานวน
สุ ขศึกษาฯ
แข่งขันคิดเลขเร็ วจากโจทย์การคูณทศนิยม
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ภาษาต่ างประเทศ
อ่านและเขียนโจทย์การคูณทศนิยมเป็ นภาษาอังกฤษ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ครู ทบทวนการบวกและการลบทศนิ ยมไม่เกินสามตาแหน่ง โดยแจกโจทย์การบวก
และการลบทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง จากนั้นให้อาสาสมัครออกมานาเสนอวิธีคิด
หน้าชั้นเรี ยนโดยให้เพื่อนในชั้นเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู เขียนโจทย์การคูณจานวนนับกับทศนิยม เช่น 3  0.4 = 1.2 และอธิ บายเพิ่มเติมว่า
เราสามารถหาผลคูณจานวนนับกับทศนิ ยม โดยใช้ความหมายของการคูณ คือ การ
บวกซ้ า ๆ กัน ดังนี้
3  0.4 = 1.2
หมายถึง 0.4 + 0.4 + 0.4 = 1.2
5  0.3 = 1.5
หมายถึง 0.3 + 0.3 + 0.3+ 0.3 + 0.3 = 1.5
จากนั้น ให้นักเรี ย นยกตัว อย่า งโจทย์ก ารคู ณจ านวนนับกับทศนิ ย มทานอง
เดียวกันนี้ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเข้าใจ ครู ขออาสาสมัครออกมาเขียนโจทย์การคูณ
จานวนนับกับทศนิยม แล้วให้เพื่อนในชั้นเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรี ยนเขียนแผนภาพการคูณจานวนนับกับทศนิยมจากโจทย์ที่นกั เรี ยนสร้างขึ้น
เช่น 3  0.4 = 1.2

0.4 + 0.4 + 0.4
=
1.2
3. ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าการคูณจานวนนับกับทศนิยมมีวิธีการหาคาตอบหลายวิธี เช่น
1) ใช้เส้นจานวน เช่น 3  0.4 = 1.2

2) ใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่ วน เช่น 3  0.4 = 1.2
0.4 เขียนเป็ นเศษส่ วนจะได้ 104 = 3  104 = 12
10 = 1.2
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4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันกาหนดจานวนนับกับทศนิยม และหาผล
คูณของจานวนนับกับทศนิ ยมที่กาหนด จากนั้นให้อภิปรายและช่วยกันสรุ ปจนได้
ข้อสรุ ปร่ วมกันว่า การคูณทศนิ ยมด้วยจานวนนับ ผลคูณที่ได้จะเป็ นทศนิ ยมที่มี
จานวนตาแหน่งเท่ากับจานวนตาแหน่งของทศนิยมที่กาหนดให้
5. นักเรี ยนกลุ่มเดิ มช่ วยกันกาหนดทศนิ ยมหนึ่ งตาแหน่ งกับตัวคูณที่เป็ นทศนิ ยมหนึ่ ง
ตาแหน่ง และหาผลคูณของทศนิยมที่กาหนดด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งสามวิธี จากนั้น
เปลี่ยนตัวคูณเป็ นทศนิ ยมสองตาแหน่ งให้นกั เรี ยนสังเกตตาแหน่ งของผลคูณ ทา
กิจกรรมทานองนี้ 3–4 ตัวอย่าง จากนั้นอภิปรายและช่วยกันสรุ ปจนได้ขอ้ สรุ ป
ร่ วมกันว่า ผลคูณของทศนิยมกับทศนิ ยมเหมือนกันกับการคูณจานวนนับแต่ตอ้ งใส่
จุดทศนิ ยม ซึ่ งตาแหน่งของทศนิยมของผลคูณจะเท่ากับผลบวกของจานวนตาแหน่ง
ของทศนิยมทั้งสองที่นามาคูณกัน
6. ครู ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพการคูณจานวนนับกับทศนิยม และการคูณทศนิ ยมด้วย
ทศนิยมจากบัตรโจทย์การคูณทศนิยม ครู และนักเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมตกแต่งให้สวยงามจัดเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
7. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่ง เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. แบ่งนักเรี ยนในชั้นเรี ยนออกเป็น 3 กลุ่ม ช่วยกันหาผลคูณจากบัตรโจทย์การคูณ
ทศนิยมโดยแต่ละกลุ่มคิดทั้ง 3 วิธี จากนั้นขออาสาสมัครนาเสนอวิธีการ เพื่อนในชั้น
เรี ยนช่วยกันตรวจสอบคาตอบ
3. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 9 การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. เปรี ยบเทียบจานวนที่เป็ นทศนิยมได้
2. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการซื้อขายในชีวิตประจาวัน
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ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การคูณทศนิยมด้วยจานวนนับ ผลคูณที่ได้จะเป็ นทศนิยมที่มีจานวนตาแหน่ง
เท่ากับจานวนตาแหน่งของทศนิยมที่กาหนดให้
ผลคูณของทศนิยมกับทศนิยมเหมือนกันกับการคูณจานวนนับ แต่ตอ้ งใส่ จุด
ทศนิยมซึ่งตาแหน่งของทศนิยมของผลคูณจะเท่ากับผลบวกของจานวนตาแหน่งของ
ทศนิยมทั้งสองที่นามาคูณกัน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. วาดภาพแสดงการคูณทศนิยมด้วยจานวนเต็มที่มีหลักเดียวและการคูณทศนิยมด้วยทศนิยม
2. ครู ให้ใบงานเรื่ องการบวก ลบ คูณทศนิยมระคน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภาพแสดงการคูณจานวนนับกับทศนิยมและการคูณทศนิยมด้วยทศนิยม
2. บัตรโจทย์การคูณทศนิยม
3. ใบกิจกรรมที่ 9 การบวก ลบ คูณ หารระคน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บัตรโจทย์การบวกและการลบทศนิยม
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน

42

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
เวลา 3 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การบวก ลบ คูณทศนิยมระคนทาได้เช่นเดียวกับการบวก ลบ คูณจานวนนับ ซึ่งมีคุณสมบัติการ
สลับที่ การเปลี่ยนหมู่ และมีเอกลักษณ์การคูณ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถหาคาตอบ
ของการคูณทศนิยมได้ สะดวก รวดเร็ วขึ้น
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/1, ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.1 ป. 6/3, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1,
ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. แสดงวิธีทาและหาคาตอบ การบวก ลบ คูณทศนิยมระคนที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิ ยมไม่เกินสาม
ตาแหน่งได้ (K)
2. เห็นประโยชน์และนาไปใช้ในการเรี ยนสาระอื่น ๆ และในชีวิตประจาวัน (P)
3. ทางานเป็ นระบบ รอบคอบและมีความเชื่อมัน่ ในเอง (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 10 การบวก ลบ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 10 การบวก ลบ
คูณทศนิยมระคน
คูณทศนิยมระคน
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 10 การบวก ลบ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 10 การบวก ลบ
คูณทศนิยมระคน
คูณทศนิยมระคน
4. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบบันทึกความคิดเห็น
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
5. สาระการเรียนรู้
1. สมบัติของทศนิยม
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สั งคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุ ขศึกษาฯ

2. การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน

อธิบายและแสดงเหตุผลการหาคาตอบจากโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
สร้างวิธีคิดลัดเกี่ยวกับโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิยมระคนด้วยตนเอง
นาความรู ้ที่ได้รับช่วยคานวณการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว
ประดิษฐ์แผนภาพการหาคาตอบจากโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
แข่งขันคิดเลขเร็ วจากโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. นักเรี ยนและครู ร่วมกันร้องเพลง มาเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยน
3. ครู ให้นกั เรี ยนพิจารณาการหาผลคูณ โดยใช้การกระจายตามค่าประจาหลัก ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
2  3.5 = 2  (3 + 0.5)
= (2  3) + (2  0.5)
= 6+1
= 7
จากนั้นให้นกั เรี ยนฝึกทาโจทย์การคูณจานวนเต็มหลักเดียวกับทศนิยมโดยใช้
การกระจายดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 3–4 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเกิดความชานาญ
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนพิจารณาผลคูณของ 2  2.5 และ 2.5  2 โดยวิธีต่อไปนี้
วิธีทหี่ นึ่ง อาศัยความหมายการคูณ
วิธีทสี่ อง วิธีลดั
2  2.5 หมายถึง 2.5 + 2.5
2.5

2  2.5 = 2.5 + 2.5
2
= 5
5.0
จะเห็นว่าผลคูณของ 2  2.5 เท่ากันกับผลคูณของ 2.5  2 ซึ่ง
เป็ นไปตามคุณสมบัติการสลับที่สาหรับการคูณ จากนั้นนักเรี ยนและครู ร่วมกัน
สรุ ปว่า การคูณทศนิยมมีคุณสมบัติการสลับที่ ซึ่งคุณสมบัติการสลับที่น้ ีจะช่วยให้
เราสามารถหาคาตอบของการคูณทศนิยมกับจานวนนับ โดยให้นกั เรี ยนยกตัวอย่าง
พร้อมหาคาตอบของการคูณทศนิยมกับจานวนนับ 2–3 ตัวอย่าง จนนักเรี ยนเกิด
ความชานาญ
2. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
บนกระดานดามา 5 ข้อ แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบลงในสมุด
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ครั้งที่ 2
3. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
4. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาการบวก ลบ คูณทศนิยมระคน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน โดยแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคาตอบจากบัตรโจทย์การ
บวก ลบ คูณทศนิยมระคน จากนั้นนักเรี ยนและครู ช่วยกันสรุ ปวิธีการหาคาตอบของ
โจทย์การบวก ลบ คูณทศนิยมระคนแต่ละข้อ โดยครู สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาแสดง
วิธีการหาคาตอบบนกระดานดา
6. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายการหาคาตอบจากโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิยม
ระคน
เช่น (3.45  3.5) + (1.05  5.23) = จนได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันว่าทาได้โดยหาผลคูณใน
แต่ละวงเล็บ จากนั้นจึงนาผลคูณของแต่ละวงเล็บมาบวกกัน ดังนี้
(3.45  3.5) + (1.05 5.23) = 
3.45
1.05


3.5
5.23
1725
315
+
10350
2100 +
12.075
52500
5.4915
ดังนั้น 3.45  3.5 = 12.075
และ 1.05  5.23 = 5.4915
จะได้วา่ ((3.45  3.5) + (1.05 5.23)) = 12.075 + 5.4915 = 17.5665
7. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพความคิดในการหาคาตอบจากโจทย์การบวก ลบ คูณ
ทศนิ ยมระคนจากบัตรโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิ ยมระคน โดยให้ครู ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วจึงตกแต่งให้สวยงาม จัดเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงาน
8. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปการบวก ลบ คูณทศนิยมระคนว่าทาได้เช่นเดียวกับการ
บวก ลบ คูณจานวนนับ ซึ่งมีคุณสมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ และมีเอกลักษณ์
การคูณ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถหาคาตอบของการคูณทศนิยมได้
สะดวก รวดเร็ วขึ้น
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9. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 10 การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
3. นักเรี ยนช่วยกันเลือกรู ปสิ นค้าจากใบโฆษณาสิ นค้าที่มีราคาเป็ นทศนิ ยมไม่เกินสาม
ตาแหน่งแล้วสร้างเป็ นโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน จากนั้นแลกเปลี่ยนกันหา
คาตอบจากโจทย์ที่ตนเองและเพื่อนสร้างขึ้นจากใบโฆษณาสิ นค้า
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. การนาสมบัติของทศนิ ยมมาหาคาตอบจากโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิ ยมระคนที่
กาหนด
2. การซื้อสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
3. การฝึ กทักษะการคิดคานวณจากโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การบวก ลบ คูณทศนิยมระคนทาได้เช่นเดียวกับการบวก ลบ คูณจานวนนับ ซึ่งมี
คุณสมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนกลุ่ม และมีเอกลักษณ์การคูณ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วย
ให้เราสามารถหาคาตอบของการคูณทศนิยมได้สะดวก รวดเร็ วขึ้น
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. เขียนแผนภาพความคิดในการหาคาตอบจากโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
2. สร้างโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิยมระคนจากใบโฆษณาสิ นค้า
3. สร้างวิธีคิดลัดโดยอาศัยคุณสมบัติของจานวนนับและทศนิยม เช่น
2  3.5 = 2  (3 + 0.5)
= (2  3) + (2  0.5)
= 6+1
= 7
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกิน
สามตาแหน่ง เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
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9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. บัตรโจทย์การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
2. แผนภูมิการบวก ลบ คูณทศนิยมระคน
3. ใบกิจกรรมที่ 10 การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อการคิดเลขเร็ ว
2. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
3. สถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมทีม่ ผี ลลัพธ์
เป็ นทศนิยมไม่ เกินสามตาแหน่ ง

43

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม คือ โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ที่ใช้วิธีหาคาตอบ
ด้วยการบวก การลบ หรื อการคูณ พร้อมทั้งคานวณหาคาตอบ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/1, ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.1 ป. 6/3, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1,
ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. แสดงวิธีทาและหาคาตอบโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่งได้ (K)
2. เสนอแนวคิดที่สมเหตุสมผล และนาวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (P)
3. มีการตรวจสอบคาตอบ และมีการวางแผนการทางานเป็ นขั้นตอนเรี ยงตามความสาคัญได้ (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 11 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 11 โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ การคูณทศนิยม
การบวก การลบ การคูณทศนิยม
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
การ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 11 โจทย์ปัญหา
ใบกิจกรรมที่ 11 โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ การคูณทศนิยม
การบวก การลบ การคูณทศนิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม
2. โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การนาเสนอผลการสร้างโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณทศนิยม จาก
ใบโฆษณาสิ นค้า
วิทยาศาสตร์
การหาคาตอบโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณทศนิยม
ศิลปะ
ทาแผ่นพับ ใบความรู ้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมโยงเส้นจับคู่โจทย์ปัญหาการคูณและคาตอบให้สมั พันธ์กนั
การงานอาชีพฯ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 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) 2.5  0.8 = 
6) 4  0.6 = 
2) 5  2.5 = 
7) 5  5
=
3) 0.2  0.8 = 
8) 0.5  5 = 
4) 8  0.2 = 
9) 0.4  1.5 = 
5) 0.4  0.6 = 
10) 40  15 = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนโจทย์ ปัญหา เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงมาเรียนโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...แม่ สะเรี ยง
มาเรี ยนโจทย์ปัญหา
มาเถิดหนา ไม่ยากเย็น
ขั้นตอนที่จาเป็ น
อ่านโจทย์แล้วต้องวิเคราะห์
แยกแยะส่ วนที่โจทย์ถาม
ข้อความโจทย์บอกที่เห็น
ฝึ กคิดที่ประเด็น
สมควรแสดงวิธีใด บวก ลบ หรื อไร
หรื อใช้ คูณ หาร อย่างพิจารณา ทบทวนดูซิวา่ ควรทาอย่างไร
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพความคิดการแก้โจทย์ปัญหาจากเพลงมาเรี ยนโจทย์ปัญหา
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง จากแถบประโยคสัญลักษณ์โจทย์
ปั ญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์และวิธีการหา
คาตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ และการคูณทศนิยม
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายจนได้ขอ้ สรุ ปโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม คือ โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้วิธีหาคาตอบด้วยการบวก การลบ หรื อ
การคูณ พร้อมทั้งคานวณหาคาตอบ
4. นักเรี ยนศึกษาเนื้ อหาโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิ ยมที่มีผลลัพธ์เป็ น
ทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
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สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่ วมกันคิดโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม จากนั้นส่ งตัวแทนของแต่ละกลุ่มมาเขียนโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณทศนิยม หน้าชั้นเรี ยนแล้วแลกเปลี่ยนกันทาระหว่างกลุ่ม โดยให้ครู ตรวจสอบ
ความถูกต้องของคาตอบที่ได้
6. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยน
และเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ช่วยกันหาคาตอบจากแถบโจทย์ปัญหาการบวก
การลบ การคูณทศนิยม
3. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 11 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. นาความรู ้เรื่ องการบวก การลบ การคูณทศนิยม มาสร้างเกมคณิ ตศาสตร์ เช่น เกมโยง
เส้นจับคู่โจทย์ปัญหาการคูณและคาตอบให้สมั พันธ์กนั
2. การคานวณความสู ง ความยาว และการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน

ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณทศนิยม คือ โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ที่
ใช้วิธีหาคาตอบด้วยการบวก การลบ หรื อการคูณในการหาคาตอบ
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ทาโครงงานคณิ ตศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการบวก การลบ การคูณทศนิยม ที่นกั เรี ยนสนใจ
2. เขียนแผนภาพความคิดแสดงวิธีการหาคาตอบของโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม
3. สร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม จากใบโฆษณาสิ นค้า
4. สร้างเกมคณิ ตศาสตร์ เช่น เกมโยงเส้นจับคู่โจทย์ปัญหาการคูณและคาตอบให้สมั พันธ์กนั
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบประโยคสัญลักษณ์โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม
2. ใบกิจกรรมที่ 11 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์เล่มอื่น ๆ
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
4. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
5. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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โจทย์ ปัญหาการบวก การลบ
การคูณทศนิยมระคน

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่

44

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาระคน คือ โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ที่ใช้วิธีการหาคาตอบด้วยการบวก การลบ
หรื อการคูณ พร้อมทั้งคานวณหาคาตอบ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.1 ป. 6/1, ค 1.1 ป. 6/2, ค 1.1 ป. 6/3, ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1,
ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4, ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. แสดงวิธีทาและหาคาตอบโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม ที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่งได้ (K)
2. นาวิธีการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบไปใช้ในการเรี ยนสาระอื่น และใช้ในชีวิตประจาวัน
(P)
3. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ต่อคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง
- แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ
- แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม
- ใบกิจกรรมที่ 12 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ที่ 12 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การบวก การลบ การคูณทศนิยม
การคูณทศนิยมระคน
ระคน
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด
- แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
- แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 12 โจทย์ปัญหา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 12 โจทย์ปัญหา
การบวก การลบ การคูณทศนิยม
การบวก การลบ การคูณทศนิยม ระคน
ระคน
5. สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งนิทานคณิ ตศาสตร์จากโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม
สั งคมศึกษาฯ
นาความรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคนมาแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
ศิลปะ
ประดิษฐ์เกมคณิ ตศาสตร์ จากโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม
ระคน
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมคณิ ตศาสตร์ เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิ ยม
ระคน
การงานอาชีพฯ
จัดป้ ายนิเทศเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิ ยมระคนที่
แต่ละกลุ่มจัดทาขึ้น
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 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) 2.83  10
=
6) 0.415  10
=
2) 2.83  100
=
7) 0.415  100
=
3) 2.83  1,000 = 
8) 0.415  1,000
=
4) 2.83  10,000 = 
9) 0.415  10,000 = 
5) 2.83  100,000 = 
10) 0.415  100,000 = 
3. นักเรี ยนช่วยกันร้องเพลง มาเรียนโจทย์ ปัญหา เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เพลงมาเรียนโจทย์ ปัญหา
เนือ้ ร้ อง...ราตรี รุ่ งทวีชัย
ทานอง...แม่ สะเรี ยง
มาเรี ยนโจทย์ปัญหา
มาเถิดหนา ไม่ยากเย็น
ขั้นตอนที่จาเป็ น
อ่านโจทย์แล้วต้องวิเคราะห์
แยกแยะส่ วนที่โจทย์ถาม
ข้อความโจทย์บอกที่เห็น
ฝึ กคิดที่ประเด็น
สมควรแสดงวิธีใด บวก ลบ หรื อไร
หรื อใช้ คูณ หาร อย่างพิจารณา ทบทวนดูซิวา่ ควรทาอย่างไร
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้นกั เรี ยนอ่านโจทย์จากแถบโจทย์ปัญหาด้วยตนเองหลาย ๆ ครั้ง จนเข้าใจว่า
โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ งและโจทย์ตอ้ งการทราบอะไร เช่น
แดงมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคาร 20,364.75 บาท ถูกหักค่ าไฟฟ้า 574.36 บาท
ค่ านา้ ประปา 354.48 บาท ได้ ดอกเบีย้ เงินฝาก 1,528.32 บาท แดงยังคงมีเงิน
อยู่ในบัญชีเท่ าไร
ครู ซกั ถามเพื่อให้นกั เรี ยนตีความหมายของโจทย์ให้อยูใ่ นรู ปของตัวเลขและเขียนอยู่
ในรู ปของประโยคสัญลักษณ์ได้
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ฝึ กแต่งโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยมระคนจากใบโฆษณาสิ นค้า แล้วช่วยกันสรุ ปแนวคิดเพื่อหาคาตอบแล้วแสดง
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วิธีทาเป็ นขั้น ๆ ลงในกระดาษเปล่าที่ครู แจกให้ แล้วส่ งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหามีข้นั ตอน ดังนี้
1) หาสิ่ งที่โจทย์กาหนด
4) เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
2) หาสิ่ งที่โจทย์ถาม
5) แสดงวิธีทา
3) หาคาตอบด้วยวิธีการใด
6) ตรวจคาตอบ
4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ร่ วมกันแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจาก
แถบโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิ ยมระคนที่ครู แจกให้นกั เรี ยนแต่ละ
กลุ่มเพิ่มเติมอีก 2–3 ตัวอย่าง แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกไปแสดง
แนวคิดพร้อมทั้งวิธีทาบนกระดานดา
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณทศนิยมระคน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมใน
การเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน เขียนแผนภาพความคิดแสดงวิธีการแก้โจทย์
ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคน
3. นักเรี ยนกลุ่มเดิมแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม โดยให้นกั เรี ยนคนที่ 1 แต่งโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคน นักเรี ยนคนที่ 2 เขียนประโยค
สัญลักษณ์ นักเรี ยนคนที่ 3 หาคาตอบโดยแสดงวิธีทา จากนั้นให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียน
กันโดยทุกกลุ่มมีโอกาสทากิจกรรมได้ครบทั้งหมด
4. นักเรี ยนทากิจกรรมที่ 12 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคน ใน
หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
5. นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดความรู ้ประจาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
การใช้จ่ายและการซื้อสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
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ขัน้ ที่ 5

สรุ ปควำมคิดรวบยอด
1. การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม ต้องวิเคราะห์โจทย์ เขียนเป็ น
ประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงหาคาตอบและตรวจสอบว่าวิธีการและคาตอบถูกต้อง
หรื อไม่
2. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนนาความรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคนมาสร้างเกม
คณิ ตศาสตร์ เช่น ให้โยงเส้นจับคู่ระหว่างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมกับ
คาตอบ
2. หาผลลัพธ์และแสดงวิธีทาจากแถบโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมที่กาหนดให้
3. แต่งนิทานคณิ ตศาสตร์จากโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยม
4. ครู ให้ใบงานเรื่ องการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แถบโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณทศนิยมระคน
2. ใบโฆษณาสิ นค้า
3. กรรไกร กาว และกระดาษ
4. ใบกิจกรรมที่ 12 โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณทศนิยมระคน ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
3. สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7
การหารทศนิยม
เวลา 12 ชั่วโมง
โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ
คูณ หารทศนิยมระคน

การหารทศนิยมเมื่อตัวหาร
เป็ นจานวนนับ

การหารทศนิยม

โจทย์ ปัญหาการหารทศนิยมทีม่ ีผลลัพธ์ เป็ น
ทศนิยมไม่ เกินสามตาแหน่ ง

การหารทศนิยมเมื่อ
ตัวหารเป็ นทศนิยม
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-

ความรู้
1. การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
2. การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม
3. โจทย์ปัญหาการหารทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่ง
4. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม

1. ร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการหาร
ทศนิยม ด้วยความสนใจ ความตั้งใจ
เรี ยน และการทางานกลุ่ม
2. ตระหนักถึงความเชื่อมัน่ ในตนเองใน
การร่ วมศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ประกอบการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการหาร
ทศนิยม
3. มีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์

การหารทศนิยม

ทักษะ/กระบวนการ
1. การสื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญ
ของการหารทศนิยม
2. สามารถนาเสนอการหารทศนิยม
3. การแสดงทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการหารทศนิยม
4. การนาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์มา
ประยุกต์ หรื อเชื่อมโยงไปใช้ใน
ชีวิตจริ ง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง โจทย์ปัญหาการหารทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกิน
สามตาแหน่ง
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมาย และนาเสนอ
7. แบบบันทึกผลการอภิปราย
8. บันทึกความรู้
9. การนาเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การหารทศนิยม
ขั้นที่ 1 ผลลัพธ์ ปลายทางทีต่ ้ องการให้ เกิดขึน้ กับนักเรียน
ตัวชี้วดั ชั้นปี
1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่ วน จานวนคละ และทศนิยม พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ (ค 1.2 ป. 6/1)
2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ เศษส่ วน
จานวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบและสร้างโจทย์
เกี่ยวกับจานวนนับได้ (ค 1.2 ป. 6/2)
3. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง (ค 1.3 ป. 6/2)
4. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา (ค 6.1 ป. 6/1)
5. ใช้ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/2)
6. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/3)
7. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (ค 6.1 ป. 6/4)
8. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ (ค 6.1 ป. 6/5)
ความเข้ าใจทีค่ งทนของนักเรียน
คาถามสาคัญทีท่ าให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ งทน
นักเรียนจะเข้ าใจว่ า...
- การหารทศนิยม อาจใช้หลักการเดียวกับเศษส่ วน - นักเรี ยนสามารถนาเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้
ความรู ้หลักการเรื่ องการหารทศนิยม ในชีวิตจริ ง
หรื ออาจใช้ความรู ้เรื่ องการหารจานวนนับ
ได้อย่างไร
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ความรู้ ของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความเข้ าใจทีค่ งทน
ทักษะ/ความสามารถของนักเรียนทีน่ าไปสู่ ความ
นักเรียนจะรู้ ว่า...
เข้ าใจทีค่ งทน นักเรียนจะสามารถ...
1. การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ อาจ 1. สื่ อสารเพื่ออธิบายความสาคัญของการหาร
ใช้ความรู ้เรื่ องเศษส่ วนหรื อใช้วิธีหารยาว โดยใช้ ทศนิยม
หลักการเดียวกับการหารจานวนเต็มด้วยจานวน
2. นาเสนอการหารทศนิยม
เต็ม ส่ วนผลลัพธ์ให้ใส่ ทศนิยมตรงกับตัวตั้ง
3. แสดงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม อาจใช้ เกี่ยวกับการหารทศนิยม
ความรู ้เรื่ องเศษส่ วนหรื อการคูณด้วยพหุคูณของ
4. นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์มาประยุกต์ หรื อ
10 มาช่วยในการหารทศนิยม
เชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริ ง
3. การหาคาตอบของโจทย์ปัญหาการหารทศนิยม
ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ ให้รู้วา่ โจทย์กล่าวถึงอะไร
ต้องการทราบอะไร กาหนดอะไรบ้าง แล้วเขียน
เป็ นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ จากนั้นจึงแสดงวิธี
ทาและตรวจสอบคาตอบ
4. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
คือ โจทย์ปัญหาที่ใช้วิธีการหาคาตอบด้วยการ
บวก ลบ คูณ หารทศนิยมในการหาคาตอบ
ขั้นที่ 2 ภาระงานและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ านักเรียนมี
ผลการเรียนรู้ ตามทีก่ าหนดไว้ อย่ างแท้ จริง
1. ภาระงานทีน่ ักเรียนต้ องปฏิบัติ
1. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
2. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม
3. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง โจทย์ปัญหาการหารทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่ง
4. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมประกอบการเรี ยนรู ้เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
5. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กฝนทักษะตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7
6. ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมฝึ กทักษะการใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอ
7. แบบบันทึกผลการอภิปราย
8. บันทึกความรู ้
9. 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/กิจกรรมเป็ น
3) แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
รายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม
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 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 ้ เป็ นอยูพ่ อเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
ขั้นที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้
เวลา
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7
การหารทศนิยม
12 ชั่วโมง
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 45 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
4
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 46 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม
2
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 47 โจทย์ปัญหาการหารทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกิน
สามตาแหน่ง
3
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 48 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การหารทศนิยมเมือ่ ตัวหารเป็ นจานวนนับ

45

กลุ่มรายวิชา
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การหารทศนิยม
เวลา 3 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ อาจใช้ความรู ้เรื่ องเศษส่ วนหรื อใช้วิธีหารยาว โดย
ใช้หลักการเดียวกับการหารจานวนเต็มด้วยจานวนเต็มส่ วนผลลัพธ์ให้ใส่ ทศนิยมตรงกับตัวตั้ง
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4,
ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. แสดงวิธีทาและหาคาตอบจากโจทย์การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ โดยใช้
ความสัมพันธ์ของเศษส่ วนกับทศนิยมและหลักการหารจานวนนับได้ (K)
2. ใช้วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ได้ถูกต้อง (P)
3. ทางานเป็ นระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และมีวิจารณญาณในการคิด (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. ตรวจผลการทาแบบทดสอบก่อน - แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เรี ยน
2. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
3. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 1 การหารทศนิยม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 1 การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
เมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 1 การหารทศนิยม
ใบกิจกรรมที่ 1 การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
เมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
2. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
3. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
1. การหารโดยใช้วิธีเปลี่ยนทศนิยมให้เป็ นเศษส่ วน
2. การหารโดยใช้วิธีหารยาว
3. การประมาณคาตอบ
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การพูดอธิบายเหตุผล
ศิลปะ
การเขียนภาพแสดงการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
สั งคมศึกษาฯ
ข้ อมูลสถิตเิ กีย่ วกับประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ
หรื อมูลค่าสิ นค้า
วิทยาศาสตร์
การคานวณปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า น้ าประปา
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7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 จานวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
3. ให้นกั เรี ยนเติมทศนิยมในช่องว่าง โดยที่ผลบวกของทศนิยมตาม
2.45
3.25
แนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงต่างมีค่าเท่ากับ 7.6
0.45
4. ครู ทบทวนการหารจานวนนับด้วยจานวนนับ เช่น 8  4 = 
ให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคาตอบด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การใช้แผนภาพ 1.40
การใช้เส้นจานวนและการคานวณ
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู เปลี่ยนโจทย์เป็ น 0.8  4 =  แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันอภิปรายหาคาตอบโดยวิธี
ต่าง ๆ พร้อมทั้งครู เป็ นผูแ้ นะนา
2. ครู แสดงแผนภาพการหารทศนิ ยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ พร้อมทั้งอธิ บายดังนี้
การหารทศนิ ยม เมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ เป็นการแบ่งทศนิยมออกเป็นส่ วน ๆ
ส่ วนละเท่า ๆ กัน ให้ได้จานวนส่ วนตามที่ตอ้ งการโดยต้องการทราบว่าแต่ละส่ วนมี
ค่าเท่าไร เช่น 0.5  2 = 
0.5
0.25 0.25
ส่ วนที่แรเงาเขียนแทนด้วยทศนิยม คือ 0.5 เมื่อแบ่ง 0.5 ออกเป็ น 2 ส่ วนเท่า ๆ กัน
จะได้ส่วนที่แรเงาแต่ละส่ วนเท่ากับ 0.25
ดังนั้น 0.5  2 = 0.25
ซึ่งในการคานวณทาได้ 2 วิธี คือ
1) การหารโดยใช้วิธีเปลี่ยนทศนิ ยมให้เป็นเศษส่ วน ใช้หลักการเช่นเดียวกับการ
หารจานวนนับซึ่ งหาผลหารได้โดยเปลี่ยนเครื่ องหมายหาร (  ) เป็ นคูณ (  )
และเปลี่ยนตัวหารเป็ นส่ วนกลับ เช่น
0.5  2 = 
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วิธีทา 0.5  2 =
=
=

5
10

5
10

2



1
2

1

4
= 0.25
2) การหารโดยใช้วิธีหารยาว ใช้หลักการเดียวกับการหารจานวนเต็มด้วยจานวนเต็ม
สาหรับผลลัพธ์ให้ใส่ ทศนิยมตรงกับตัวตั้ง เช่น ครู แนะนาเพิ่มเติมว่าการเติม 0
ต่อท้ายจานวนที่เป็ นทศนิยมไม่ทาให้ค่าของทศนิยมเปลี่ยนแปลง
0.5  2 = 
วิธีทา

0.25
2 0.50
0 .
5
4
10
10
00

ดังนั้น 0.5  2 = 0.25
3. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ น
จานวนนับมา 3 ข้อบนกระดานดาแล้วให้นกั เรี ยนหาผลหารโดยใช้วิธีการ
วาดรู ปและคานวณ เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการ
เรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
4. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้ครู ตรวจ
การบ้านของนักเรี ยน
5. ครู กาหนดโจทย์การหารที่หารไปเรื่ อย ๆ ไม่สิ้นสุ ด พร้อมทั้งอธิ บายการประมาณ
คาตอบว่าควรดูว่าโจทย์ตอ้ งการคาตอบเป็ นทศนิยมกี่ตาแหน่ง แล้วหาผลหารให้ได้
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ทศนิ ยมมากกว่าที่โจทย์ตอ้ งการหนึ่งตาแหน่ง พิจารณาตัวเลขในตาแหน่งที่เกินถ้า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 ให้ปัดขึ้นไปอีกหนึ่งค่า ถ้าน้อยกว่าให้ปัดทิ้ง
6. ครู กาหนดโจทย์ให้นกั เรี ยนหาค่าประมาณคาตอบ
7. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ น
จานวนนับ เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กการหารด้วยการคานวณและฝึ กการประมาณคาตอบตามโจทย์ที่
กาหนด
3. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 1 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ ในหนังสื อ
เรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4

กำรนำไปใช้
1. ใช้ในการซื้อขายสิ นค้าในชีวิตประจาวัน
2. ใช้ในการสร้างเกมคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ความรู ้เรื่ องการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ น
จานวนนับ

ขัน้ ที่ 5

สรุปควำมคิดรวบยอด

การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ เป็ นการแบ่งทศนิยมออกเป็ นส่ วน ๆ
ส่ วนละเท่า ๆ กัน ให้ได้จานวนส่ วนตามที่ตอ้ งการโดยต้องการทราบว่าแต่ละส่ วนมีค่าเท่าไร
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนจัดทาใบความรู ้เรื่ องการหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กคานวณและวาดรู ป การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภาพแสดงการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ
2. ใบกิจกรรมที่ 1 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นจานวนนับ ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 311

(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์
2. เกมคณิ ตศาสตร์
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
การหารทศนิยมเมือ่ ตัวหารเป็ นทศนิยม

46

กลุ่มรายวิชา
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การหารทศนิยม
เวลา 4 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การหารทศนิ ยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิ ยม อาจใช้ความรู ้เรื่ องเศษส่ วนหรื อการคูณด้วยพหุ คูณ
ของ 10 มาช่วยในการหารทศนิยม
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4,
ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. แสดงวิธีทาและหาคาตอบการหารทศนิยมด้วยทศนิยมได้ (K)
2. ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ถูกต้องและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในการคิด
คานวณคาตอบ (P)
3. มีระเบียบ รอบคอบ และมีวิจารณญาณในการทางาน (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 การหารทศนิยม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม
เมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 2 การหารทศนิยม ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 2 การหารทศนิยม เมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม
เมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม
5. สาระการเรียนรู้
1. การหารทศนิยมโดยใช้วิธีเปลี่ยนทศนิยมให้เป็ นเศษส่ วน
2. การหารทศนิยมโดยใช้การคูณด้วยพหุคูณของ 10
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
พูดและอภิปรายหลักการหารทศนิยม
สั งคมศึกษาฯ
การคานวณรายได้ของบุคคลและครอบครัว
สุ ขศึกษาฯ
การคานวณปริ มาณแคลอรี สถิติการแข่งขันกีฬา
ศิลปะ
ร้องเพลงทศนิยม
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่อ่านมา
2. ให้นกั เรี ยนทบทวนความรู ้เรื่ องการ บวก ลบ คูณทศนิยม โดยเติมเครื่ องหมาย บวก
ลบ คูณ หารในสี่ เหลี่ยมเพื่อให้สมการเป็ นจริ ง
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0.02  (0.25  4) = 1.02
(20  0.75)  0.08 = 14.92
(0.21  0.39)  0.6 = 0
(0.13  0.013)  100 = 11.7
3. ครู กาหนดโจทย์การหารทศนิยมด้วยจานวนนับ แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันหาคาตอบ
โดยการวาดภาพและใช้การคานวณ เช่น 0.8  4 = 
ส่ วนที่แรเงาเขียนแทนด้วยทศนิยมคือ 0.8 เมื่อแบ่ง 0.8 ออกเป็ น 4 ส่ วน
เท่า ๆ กัน จะได้ส่วนที่แรเงาแต่ละส่ วนเท่ากับ 0.2
0.2 0.2 0.2 0.2
ดังนั้น 0.8  4 = 0.2
ขัน้ ที่ 2

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนโดยครู เขียนโจทย์อยูใ่ นรู ปการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ น
ทศนิยม เช่น 0.8  0.4 =  แล้วให้นกั เรี ยนแสดงวิธีหาคาตอบ โดยครู ให้
คาแนะนาในการคิดหาคาตอบ

ครั้งที่ 2

0.4

2. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาการบ้านของนักเรี ยน
3. ครู แสดงแผนภาพการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม พร้อมทั้งอธิบายดังนี้
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม เป็ นการแบ่งทศนิยมออกเป็ นส่ วน ๆ
ส่ วนละเท่า ๆ กัน โดยให้แต่ละส่ วนเท่ากับทศนิยมที่เป็ นตัวหาร เพื่อ
ต้องการทราบว่าทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็ นกี่ส่วน เช่น 0.8  0.4 = 
ส่ วนที่แรเงาเขียนแทนด้วยทศนิยม 0.8 เมื่อแบ่ง 0.8 ทีละ 0.4 จะได้ 2 ส่ วน
ดังนั้น 0.8  0.4 = 2
การคานวณสามารถทาได้ 2 วิธี คือ
1) เปลี่ยนทศนิยมให้เป็ นเศษส่ วนทั้งตัวตั้งและตัวหาร
เช่น 0.8  0.4 = 
0.4
วิธีทา 0.8  0.4 = 108  104
= 108 × 104
= 2
2) คูณด้วยพหุคูณของ 10 ทั้งตัวตั้งและตัวหาร เพื่อทาให้ตวั หารเป็ น
จานวนเต็ม แล้วจึงทาการหาร เช่น 0.8  0.4 = 
0.8
วิธีทา 0.8  0.4 = 0.4
× 10 8
= 0.8
0.4 × 10 = 4 = 2
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การทาตัวหารให้เป็ นจานวนเต็มโดยใช้การคูณด้วยพหุคูณของ 10
ขึ้นอยูก่ บั จานวนตาแหน่งของทศนิยมของตัวหาร
3) ครู กาหนดโจทย์ให้นกั เรี ยนหาคาตอบโดยการวาดภาพและการคานวณ
4) ครู แจกแผ่นสมการให้นกั เรี ยนหาคาตอบ แล้วจับคู่กบั เพื่อนที่มีคาตอบ
ของผลหารเท่ากัน จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละคู่เขียนสรุ ปการหารทศนิยม
ตัวอย่ างสมการ 0.8  0.4 =  คู่กบั
1.5  0.5 = 
1.2  0.2 =  คู่กบั
4.8  0.8 = 
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ น
ทศนิยม เพื่อฝึกฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้ง
ต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 3

ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมจากโจทย์ที่กาหนดให้
3. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 2 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องการหาร
ทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อม
ในการเรี ยนครั้งต่อไป

ครั้งที่ 4
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม
3. นาความรู ้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อของ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม เป็ นการแบ่งทศนิยมออกเป็ นส่ วน ๆ
ส่ วนละเท่า ๆ กัน โดยให้แต่ละส่ วนเท่ากับทศนิยมที่เป็ นตัวหาร เพื่อต้องการทราบว่า
ทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็ นกี่ส่วน
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. จัดทาใบความรู ้เกี่ยวกับการหารทศนิยม
2. ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีคิดการบวก ลบ คูณ หารทศนิยม ทั้งโดยการคานวณและการวาดรู ป
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. แผนภาพแสดงการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม
2. ใบกิจกรรมที่ 2 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็ นทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน 3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
2. หนังสื อเสริ มความรู ้คณิ ตศาสตร์ 4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการหารทศนิยมทีม่ ผี ลลัพธ์
เป็ นทศนิยมไม่ เกินสามตาแหน่ ง

47

กลุ่มรายวิชา
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การหารทศนิยม
เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
การหาคาตอบของโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ ให้รู้ว่าโจทย์กล่าวถึง
อะไร ต้องการทราบอะไร กาหนดอะไรบ้าง แล้วเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ จากนั้นจึง
แสดงวิธีทาและตรวจสอบคาตอบ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4,
ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. แสดงวิธีทาและหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมที่มีตวั ตั้งและตัวหารเป็ นทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่งได้ (K)
2. เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ที่ถูกต้องมี
การเชื่อมโยงและมีความคิดสร้างสรรค์ (P)
3. ทางานเป็ นระเบียบ รอบคอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (A)
4. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 โจทย์ปัญหาการ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3 โจทย์ปัญหาการ หารทศนิยม
หารทศนิยม
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน - แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ร่ วมกับกลุ่ม
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ - แบบประเมินด้านคุณธรรม
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม
และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
- แบบประเมินด้านทักษะ/
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
กระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 3 โจทย์ปัญหาการ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 3 โจทย์ปัญหาการ หารทศนิยม
หารทศนิยม
5. สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการหารทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
แต่งโจทย์ปัญหาการหารทศนิยม
สั งคมศึกษาฯ
การแก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
การงานอาชีพฯ
การคานวณปริ มาณผลผลิตทางการเกษตร
ภาษาต่ างประเทศ
การแต่งโจทย์ปัญหาทศนิยมเป็ นภาษาอังกฤษ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน
1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
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2. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน ครู แจกลูกบาศก์ทศนิยมให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
กลุ่มละ 7 ลูก ให้แต่ละกลุ่มตั้งโจทย์เพือ่ ให้ได้คาตอบตามที่ครู กาหนดให้ โดยนา
ลูกบาศก์มาเรี ยงกัน เช่น ครู กาหนดทศนิยม 0.27
นักเรี ยนนาลูกบาศก์มาเรี ยงเป็ นโจทย์
0.5
ขัน้ ที่ 2

+

0.2

–

0.25 ×

0.6

= 0.27

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู กาหนดโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมแล้วให้นกั เรี ยนตอบคาถามที่ครู ถาม เพื่อ
แสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาโจทย์
ตัวอย่ าง ครู ซ้ือผ้าใบมา 51.5 เมตร ราคา 5,098.5 บาท ถามว่าครู ซ้ือผ้ามาเมตรละ
กี่บาท
ทาความเข้าใจโจทย์ โดยวิเคราะห์โจทย์แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
- โจทย์ขอ้ นี้กล่าวถึงเรื่ องอะไร
- โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร
- โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ ง
วางแผนแก้ปัญหาโจทย์ โดยตอบคาถามต่อไปนี้
-

โจทย์ตอ้ งการทราบราคาผ้าใบกี่เมตร
โจทย์กาหนดราคาผ้าใบทั้งหมดไว้เท่าไร
จะหาราคาผ้าใบหนึ่งเมตรได้อย่างไร
เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

2. ครู ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาในการหาคาตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบคาตอบ
3. ครู ให้นกั เรี ยนสร้างโจทย์ พร้อมทั้งเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาโจทย์และแสดงวิธีทา
พร้อมทั้งตรวจสอบคาตอบ
4. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมที่มี
ผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3

ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
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จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพความคิดในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม
3. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 3 โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชา
พื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
(บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. จัดทาใบความรู ้เรื่ องการแก้โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม
2. นาไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาในชีวิตประจาวันและตัดสิ นใจได้อย่างรอบคอบ
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
การแก้ปัญหาโจทย์การหารทศนิยมต้องทาความเข้าใจโจทย์ วิเคราะห์โจทย์
วางแผนแก้ปัญหาโจทย์ และปฏิบตั ิตามแผนโดยแสดงวิธีทาพร้อมทั้งตรวจสอบคาตอบ
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้ยกตัวอย่างประสบการณ์ในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้องกับการหารทศนิยม
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กสร้างโจทย์ พร้อมทั้งแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและ
เตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ลูกบาศก์ทศนิยมที่แต่ละด้านมีเครื่ องหมายบวก ลบ คูณ หาร และทศนิยมกากับอยู่
2. ใบกิจกรรมที่ 3 โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม ในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์/
สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. สารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เล่ม 6
2. ตัวอย่างจานวนที่มีค่ามากกว่า 100,000
3. บุคคลต่าง ๆ เช่น ครู เพื่อน ญาติ
4. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม
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10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่
โจทย์ ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน

48

กลุ่มรายวิชา
คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 7 การหารทศนิยม
เวลา 3 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน คือ โจทย์ปัญหาที่ใช้วิธีการหาคาตอบด้วยการ
บวก ลบ คูณ หารทศนิยมในการหาคาตอบ
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
ค 1.2 ป. 6/1, ค 1.2 ป. 6/2, ค 1.3 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/1, ค 6.1 ป. 6/2, ค 6.1 ป. 6/3, ค 6.1 ป. 6/4,
ค 6.1 ป. 6/5
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. แสดงวิธีทาและหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมระคนที่มีตวั ตั้งและตัวหารเป็ น
ทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งได้ (K)
2. สามารถเชื่อมโยงและสื่ อความหมายในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (P)
3. มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณในการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ (A)
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
เกณฑ์ การวัด
1. สังเกตจากการซักถาม การแสดง - แบบบันทึกผลการอภิปราย
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ความคิดเห็น การให้ขอ้ เสนอแนะ - แบบบันทึกความรู ้
และการอภิปรายร่ วมกัน
2. ตรวจผลการปฏิบตั ิตาม
- ใบกิจกรรมที่ 4 การบวก ลบ
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ใบกิจกรรมที่ 4 การบวก ลบ
คูณ หารทศนิยมระคน
คูณ หารทศนิยมระคน
3. ตรวจผลการทาแบบทดสอบวัด - แบบทดสอบวัดความรู ้ประจา
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 75%
ความรู ้ประจาหน่วย
หน่วย
4. การทาแบบทดสอบหลังเรี ยน - แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 50%
5. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้
- แบบทดสอบผลการเรี ยนรู ้ประจา ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ประจาหน่วย
หน่วย
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ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม (A)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมขณะทางาน
ร่ วมกับกลุ่ม
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยม
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิธีการวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการสื่ อสาร
การเชื่อมโยงหลักการความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์
2. ประเมินพฤติกรรมตามรายการ
ประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
3. สังเกตขณะปฏิบตั ิตาม
ใบกิจกรรมที่ 4 การบวก ลบ
คูณ หารทศนิยมระคน
4. ประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมินพฤติกรรมขณะ
ทางานร่ วมกับกลุ่ม
- แบบประเมินด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยม

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินด้านทักษะ/กระบวน
การ

เกณฑ์ การวัด
ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- ใบกิจกรรมที่ 4 การบวก ลบ
คูณ หารทศนิยมระคน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

- แบบบันทึกความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินชิ้นงานใน
แฟ้ มสะสมผลงาน
- แบบประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป

5. สาระการเรียนรู้
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา หรื อสถานการณ์
สั งคมศึกษาฯ
การคานวณรายได้ของบุคคลและครอบครัว
สุ ขศึกษาฯ
เล่นเกมการหาร เกมการแก้โจทย์ปัญหา
ภาษาต่ างประเทศ
บทสนทนาเกี่ยวกับการหาร
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ครั้งที่ 1
ขัน้ ที่ 1 นำเข้ ำสู่ บทเรียน

ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 3 ขึ้นไป
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1. ครู ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยสรุ ปความรู ้ที่
อ่านมา
2. ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน พร้อมทั้งแจกเกมปริ ศนาตัวเลขแล้วให้
นักเรี ยนเล่นเกม
ตัวอย่ าง กาหนดจานวน 4 จานวน
5.4 6.9 7.0 2.10
พร้อมทั้งตาราง 3 × 5 ซึ่งแต่ละช่องมีจานวนกากับอยู่
ให้นาจานวน 4 จานวน ที่กาหนดให้มา ดาเนินการบวก ลบ
5.59 7.55 8.88 4.44 1.23 คูณ หารอย่างไร จึ งจะได้ผลลัพธ์ซ่ ึ งเป็ นจานวนในตาราง
9.95 4.56 7.89 10.01 2.45 ทั้งหมด กลุ่มไหนทาเสร็ จก่อนและถูกต้องเป็ นผูช้ นะ จากนั้น
ให้กลุ่มที่ชนะมาเฉลยวิธีการคิด
ขัน้ ที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครู กาหนดโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน พร้อมทั้งให้นกั เรี ยน
ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์
ตัวอย่ าง ครู ซ้ือน้ ามันดีเซลราคาลิตรละ 29.85 บาท มา 30 ลิตร และให้ธนบัตร
1,000 บาท 1 ใบกับผูข้ าย ครู จะได้รับเงินทอนกี่บาท
- โจทย์ขอ้ นี้กล่าวถึงเรื่ องอะไร
- โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร
- โจทย์กาหนดอะไรให้บา้ ง
- หาราคาเงินที่ตอ้ งจ่ายได้หรื อไม่
- ครู ให้เงินกับผูข้ ายไปกี่บาท
- หาเงินทอนได้หรื อไม่
- เขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1,000 – (22.85  30) = 

2.00 1.75 12.40 0.45 0.01

2. ครู ให้นกั เรี ยนแสดงวิธีทาพร้อมทั้งตรวจสอบคาตอบ
3. ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เท่า ๆ กัน ให้แต่ละคนในกลุ่มแรกสร้างโจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน แล้วนาโจทย์มาให้ครู จากนั้นให้แต่ละคนใน
กลุ่มที่ 2 มาจับสลากโจทย์ที่กลุ่มแรกได้สร้างไว้ เพื่อนาไปวิเคราะห์โจทย์เขียนลง
กระดาษแผ่นเดียวกันแล้วส่ งคืนครู จากนั้นให้แต่ละคนในกลุ่มที่ 3 มาจับสลาก
โจทย์ปัญหาซึ่ งได้วิเคราะห์โจทย์แล้วไปแสดงวิธีการหารคาตอบ จากนั้นส่ งคืนครู
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แล้วให้แต่ละคนในกลุ่มที่ 4 มาจับสลากโจทย์ปัญหาซึ่ งได้วิเคราะห์และแสดง
วิธีการหาคาตอบแล้วไปตรวจสอบคาตอบ จากนั้นส่ งคืนครู
4. ครู นาโจทย์แต่ละข้อมาให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายว่าถูกต้องหรื อไม่
5. ครู ให้การบ้านแก่นกั เรี ยนทาแบบฝึกหัดเรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ทศนิยมระคน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2
ขัน้ ที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. ให้นกั เรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยครู ตรวจคาตอบ
จากการทาแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนฝึกสร้างโจทย์พร้อมทั้งแสดงขั้นตอนวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
3. ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรมที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาพื้นฐาน คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ
ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด)
4. ครู มอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทากิจกรรมหรื อโครงงานเกี่ยวกับเรื่ องโจทย์
ปั ญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน เพื่อฝึ กฝนทักษะของนักเรี ยนและเตรี ยม
ความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3
ขัน้ ที่ 4 กำรนำไปใช้
1. นักเรี ยนรายงานผลจากการมอบหมายงานในครั้งที่ผา่ นมาโดยให้นกั เรี ยน
รายงานผลการทากิจกรรมหรื อโครงงาน
2. นาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน เช่น การซื้อของ
3. จัดทาใบความรู ้เรื่ องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน
ขัน้ ที่ 5 สรุปควำมคิดรวบยอด
1. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน ต้องวิเคราะห์โจทย์แล้วเขียนเป็ น
ประโยคสัญลักษณ์ จากนั้นหาคาตอบพร้อมทั้งตรวจสอบคาตอบ โดยวิธีการหา
คาตอบ ให้เริ่ มหาคาตอบในวงเล็บก่อน แล้วจึงนาไปบวก ลบ คูณ หรื อหารกับ
ทศนิยมนอกวงเล็บ
2. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 จานวน 10 ข้อ เวลา
10 นาที
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8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นกั เรี ยนเขียนแผนภาพสรุ ปแนวคิดการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยมระคน
2. ให้นกั เรี ยนฝึ กสร้างโจทย์ปัญหา พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาคาตอบ
3. ครู ให้ใบงานเรื่ องทิศ เพื่อให้นกั เรี ยนอ่านและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนครั้งต่อไป
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. สมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์
2. ปฏิทิน สมุดเลขรหัสไปรษณี ย ์
3. ป้ ายทะเบียนรถ
4. ใบกิจกรรมที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคนในหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์ /สื่ อการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 (บริ ษทั สานักพิมพ์
วัฒนาพานิช จากัด)
แหล่ งการเรียนรู้ เพิม่ เติม
1. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 4. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ผูร้ ู ้ดา้ นคณิ ตศาสตร์
2. หนังสื อเสริ มสร้างความรู ้คณิ ตศาสตร์ 5. อินเทอร์เน็ตที่ใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทศนิยม
3. ประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ผลการสอน
2. ปั ญหา/อุปสรรคในการสอน
แนวทางแก้ไข
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน
เหตุผล
4. การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้

______________________
ผู้สอน/แทน
(ลงชื่อ)
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ตอนที่ 3
เอกสาร/ความรู้ เสริมสาหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
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ตอนที่ 3.1
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั ชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวชี้วดั ชั้นปี และสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริ ง
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 6
1. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสาม
 ความหมาย การอ่าน และการเขียน
ตาแหน่ง
ทศนิยมสามตาแหน่ง
2. เปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับเศษส่ วนและ
 หลัก ค่าประจาหลัก และค่าของ
ทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
เลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยมสาม
ตาแหน่ง
 การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย
 การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับทศนิยม
ไม่เกินสามตาแหน่ง
 การเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับ
เศษส่ วน
3. เขียนทศนิยมในรู ปเศษส่ วนและเขียน
 การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
เศษส่ วนในรู ปทศนิยม
ในรู ปเศษส่ วน
 การเขียนเศษส่ วนที่ตวั ส่ วนเป็ น
ตัวประกอบของ 10, 100, 1,000 ใน
รู ปทศนิยม
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินการ
ต่าง ๆ และสามารถใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 6

1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ
หารระคนของเศษส่ วน จานวนคละ และ
ทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ

 การบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษส่ วน
 การบวก การลบ การคูณ การหาร
จานวนคละ
 การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษส่ วนและจานวนคละ
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2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ
จานวนนับ เศษส่ วน จานวนคละ ทศนิยม
และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคาตอบ และสร้างโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับจานวนนับได้

มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคานวณและแก้ปัญหา
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
ป. 6
1. บอกค่าประมาณใกล้เคียงจานวนเต็มหลัก
ต่าง ๆ ของจานวนนับ และนาไปใช้ได้
2. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสาม
ตาแหน่ง

 การบวก การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกิน
สามตาแหน่ง
 การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
ทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็ นทศนิยมไม่เกิน
สามตาแหน่ง
 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจานวนนับ
 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
การคูณ การหาร และการบวก ลบ คูณ
หารระคนของจานวนนับ
 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของเศษส่ วน
 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ
การหาร และการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของทศนิยม
 การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร
และการคูณ หารระคนของทศนิยม
 โจทย์ปัญหาร้อยละในสถานการณ์
ต่าง ๆ รวมถึงโจทย์ปัญหาร้อยละ
เกี่ยวกับการหากาไร ขาดทุน การลด
ราคา การหาราคาขาย การหาราคาทุน
และดอกเบี้ย

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 ค่าประมาณใกล้เคียงเป็ นจานวน
เต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน
 ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่ง
ตาแหน่งและสองตาแหน่ง
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มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจานวนและนาสมบัติเกี่ยวกับจานวนไปใช้
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 6
1. ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่
 การบวก การคูณ
และสมบัติการแจกแจงในการคิดคานวณ
 การบวก ลบ คูณ หารระคน
2. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจานวนนับ
 ตัวประกอบ จานวนเฉพาะ และ
ตัวประกอบเฉพาะ
 การหา ห.ร.ม.
 การหา ค.ร.น.
สาระที่ 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 6
1. อธิบายเส้นทางหรื อบอกตาแหน่งของ
 ทิศ
สิ่ งต่าง ๆ โดยระบุทิศทาง และระยะ
 การบอกตาแหน่งโดยใช้ทิศ
ทางจริ ง จากรู ปภาพ แผนที่ และแผนผัง
 มาตราส่ วน
 การอ่านแผนผัง
2. หาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยม
 การหาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมโดยใช้
ความยาวของด้าน
 การหาพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยมโดยใช้
สมบัติของเส้นทแยงมุม
3. หาความยาวรอบรู ปและพื้นที่ของรู ป
 การหาความยาวรอบรู ปวงกลมหรื อ
วงกลม
ความยาวรอบวง
 การหาพื้นที่ของรู ปวงกลม
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
ป. 6
1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาว
รอบรู ปของรู ปสี่ เหลี่ยมและรู ปวงกลม





2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริ มาตรและความจุ
ของทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก



สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
การคาดคะเนพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยม
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรู ป
และพื้นที่ของรู ปสี่ เหลี่ยม
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรู ป
และพื้นที่ของรู ปวงกลม
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริ มาตรหรื อความจุ
ของทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
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ชั้น

ตัวชี้วดั ชั้นปี
3. เขียนแผนผังแสดงตาแหน่งของสิ่ ง
ต่าง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทางการ
เดินทาง

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 การเขียนแผนผังแสดงสิ่ งต่าง ๆ
 การเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการ
เดินทาง
 การเขียนแผนผังโดยสังเขป

สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
ป. 6
1. บอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติที่

เป็ นส่ วนประกอบของรู ปเรขาคณิ ต
สามมิติ
2. บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรู ป

สี่ เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
3. บอกได้วา่ เส้นตรงคู่ใดขนานกัน



สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ส่ วนประกอบของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ
(ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
ทรงกระบอก กรวย ปริ ซึม พีระมิด)
สมบัติของเส้นทแยงมุมของรู ปสี่ เหลี่ยม
การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง
การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยผลบวก
ของขนาดของมุมภายในที่อยูบ่ นข้าง
เดียวกันของเส้นตัดเป็ น 180 องศา

มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริ ภูมิ (spatial reasoning)
และใช้แบบจาลองทางเรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 6
1. ประดิษฐ์ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก
 รู ปคลี่ของรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ
ทรงกระบอก กรวย ปริ ซึม และ
(ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม
พีระมิดจากรู ปคลี่หรื อรู ป
ทรงกระบอก กรวย ปริ ซึม พีระมิด)
เรขาคณิ ตสองมิติที่กาหนดให้
 การประดิษฐ์รูปเรขาคณิ ตสามมิติ
2. สร้างรู ปสี่ เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
 การสร้างรู ปสี่ เหลี่ยมเมื่อกาหนดความยาว
ของด้านและขนาดของมุม หรื อเมื่อ
กาหนดความยาวของเส้นทแยงมุม
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สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 6
1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป
 ปัญหาเกี่ยวกับแบบรู ป
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนาไปใช้แก้ปัญหา
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 6
1. เขียนสมการจากสถานการณ์หรื อ
 สมการเชิงเส้นที่มีตวั ไม่ทราบค่าหนึ่งตัว
ปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจ
 การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการ
คาตอบ
เท่ากันเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ
หรื อการหาร
 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 6
1. อ่านข้อมูลจากกราฟเส้นและแผนภูมิ
 การอ่านกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม
รู ปวงกลม
2. เขียนแผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบและ
 การเขียนแผนภูมิแท่งเปรี ยบเทียบ
กราฟเส้น
และกราฟเส้น
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 6
1. อธิบายเหตุการณ์โดยใช้คาที่มี
 การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ
ความหมายเช่นเดียวกับคาว่า
เหตุการณ์ต่าง ๆ
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
อาจจะเกิดขึ้นหรื อไม่กไ็ ด้
ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
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สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์
อื่น ๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ชั้น
ตัวชี้วดั ชั้นปี
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
ป. 4 – 6 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
2. ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และ
สรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ใน
การสื่ อสาร การสื่ อความหมาย และการ
นาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อื่น ๆ
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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ตอนที่ 3.2 แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1
จานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร

คะแนน
ก่ อนเรียน

ตอนที่ 1 เติมคาตอบลงในช่ องว่ าง (8 คะแนน)
1. ตัวเลข 8 ใน 2,480,532 มีค่าเท่ าไร
80,000
2. 3,040 3,450, 4,012 เลข 4 ในจานวนใดมีค่ามากทีส่ ุ ด
4,012
3. ค่ าประมาณใกล้ เคียงจานวนเต็มหมื่นของ 459,546 เท่ ากับเท่ าไร
460,000
4. สมศักดิ์ซื้อทีด่ นิ 4 ไร่ ราคา 2,148,000 บาท ค่ าประมาณราคาทีด่ นิ ใกล้เคียงจานวนเต็มแสน
คือ เท่ าไร
2,100,000 บาท
5. 42 × (228 + 150) = (42 × 228) + (42 × 150)
6. ถ้ า 1 × 9 = 10 – 1, 2 × 9 = 20 – 2 และ 3 × 9 = 30 – 3
แล้ ว 4 × 9 = 40 – 4
7. (2,560 ÷ 80) × (7,840 – 6,425) = 45,280
8. ในการประชุ มผู้ปกครองของโรงเรียนแห่ งหนึ่งจัดเก้ าอีป้ ระชุ มจานวน 218 แถว แถวละ 40 ตัว
ถ้ ามีคนมาประชุ ม 8,350 คน จะเหลือเก้ าอีก้ ตี่ วั
เขียนประโยคสัญลักษณ์ คือ (218 × 40) – 8,350 =
ตอนที่ 2 แสดงวิธีทา (ข้ อละ 2 คะแนน)
9. (204 × 35) ÷ (144 – 74) =
10. 88,706 – (2,772 ÷ 18) =
วิธีทา (204 × 35) ÷ (144 – 74)
วิธีทา 88,706 – (2,772 ÷ 18)
= 7,140 ÷ 70
= 88,706 – 154
= 102
= 88,552
ตอบ ๑๐๒
ตอบ ๘๘,๕๕๒
ตอนที่ 3 เขียนประโยคสั ญลักษณ์ และหาคาตอบ (3 คะแนน)
11. มีธนบัตร ใบละ 500 บาท 12 ใบ นาไปแลกธนบัตรใบละ 20 บาท จะได้ กี่ ใบ
ประโยคสั ญลักษณ์ (12 × 500) ÷ 20 =
ตอบ ๓๐๐ ใบ

หลังเรียน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2
สมการและการแก้ สมการ

คะแนน
ก่ อนเรียน

ตอนที่ 1 เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (7 คะแนน)
1. ข้ อ ใดเป็ นสมการ
5. ข้ อใดเป็ นวิธีแก้ สมการ น–4 = 18
ก 16 + 7 > 20
ก นา 4 มาลบออกทั้งสองข้างของสมการ
ข 45 ÷ 5 < 10
ข นา 4 มาบวกทั้งสองข้างของสมการ

ค 7 × 8 = 56
ค นา 18 มาลบออกทั้งสองข้างของสมการ

ง 130 – 50 ≠ 100
ง นา 18 มาบวกทั้งสองข้างของสมการ
2. สมการใดมีตัวไม่ ทราบค่ า
6. แม่ ซื้อส้ มมา 5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ
ก 20 + 9 = ข
ค บาท เป็ นเงินทั้งสิ้น 35 บาท เขียนสมการ

ข 6 × 5 = 30
ได้ อย่ างไร
ค 10 ÷ 2 = 5
ก 5 + ค = 35
ง 102 – 84 = 18
ข 5 × ค = 35

3. สมการใดทีแ่ ทนค่ า ก ด้ วย 9 แล้ ว
ค ค – 5 = 35
สมการเป็ นจริง
ง 35 × 5 = ค
ก ก + 7 = 15
7. ซื้อนา้ ตาล 10 ถุง ราคาถุงละ จ บาท จ่ าย
ข 35 – 29 = ก
เงินไป 120 บาท นา้ ตาลราคาถุงละเท่ าไร
ค ก × 7 = 63
ก 10 บาท

ง 108 ÷ ก = 9
ข 12 บาท

4. 28 ÷ บ = 4 แล้ ว บ จะมีค่าเท่ าไร
ค 15 บาท
ก5
ค7
ง 20 บาท

ข6
ง8
ตอนที่ 2 เขียนประโยคสั ญลักษณ์ และหาคาตอบ (3 คะแนน)
8. มานีเลีย้ งหมูอยู่จานวนหนึ่ง ออกลูกมาอีก 35 ตัว รวมทั้งหมด 125 ตัว เดิมมานีเลีย้ งหมูอยู่
กีต่ ัว
ประโยคสั ญลักษณ์ ข + 35 = 125

หลังเรียน
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ตอบ ๙๐ ตัว
ตอนที่ 3 แสดงวิธีแก้ สมการแล้ วตรวจคาตอบ (ข้ อละ 3 คะแนน)
9. 58 × ก = 696
วิธีทา 58 × ก = 696
58 × ก = 696
58
58
ก = 12
ตรวจคาตอบ 58 × 12 = 696
ดังนั้น ก = 12
ตอบ ๑๒

10. ค – 274 = 1,082
วิธีทา ค – 274 = 1,082
ค – 274 + 274 = 1,082 + 274
ค = 1,356
ตรวจคาตอบ 1,356 – 274 = 1,082
ดังนั้น ค = 1,356
ตอบ ๑,๓๕๖

ตอนที่ 4 เขียนสมการและแสดงวิธีทาพร้ อมตรวจคาตอบ (3 คะแนน)
11. คุณพ่อต้ องการปลูกต้ นไม้ m ต้ น ปลูกไปแล้ ว 25 ต้ น เหลืออีก 13 ต้ น คุณพ่อต้ องการปลูก
ต้ นไม้ ท้งั หมดกีต่ ้ น
วิธีทา คุณพ่อต้องการปลูกต้นไม้ m ต้น ปลูกไปแล้ว 25 ต้น เหลืออีก 13 ต้น
เขียนเป็ นสมการคือ m – 25 = 13
m – 25 + 25 = 13 + 25
m = 38
ดังนั้น คุณพ่อต้องการปลูกต้นไม้ 38 ต้น
ตอบ ๓๘ ต้น
ตรวจคาตอบ
แทนค่า m = 38
ลงใน m – 25 = 13
จะได้ 38 – 25 = 13
เป็ นสมการที่เป็ นจริ ง
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3
ตัวประกอบของจานวนนับ

คะแนน
ก่ อนเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (10 คะแนน)
1. ข้ อใดต่ อไปนีถ้ ูกต้ อง
6. ข้ อใดเป็ นการแยกตัวประกอบที่ไม่ ถกู ต้ อง
ก 8 เป็ นตัวประกอบของ 404
ก 96 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3
ข 9 เป็ นตัวประกอบของ 819
ข 69 = 2 × 3 × 3 × 3


ค 7 เป็ นตัวประกอบของ 512
ค 76 = 2 × 2 × 19
ง 11 เป็ นตัวประกอบของ 144
ง 60 = 2 × 2 × 3 × 5
2. จานวนใดมีตวั ประกอบมากทีส่ ุ ด
7. 18 = 2 × 3 × 3
ก8
ค 15
42 = 2 × 3 × 7
ข 12
ง 16
จากการแยกตัวประกอบนี้ ห.ร.ม.

3. 8 มีตัวประกอบทั้งหมดกีต่ ัว
ของ 18 และ 24 คือจานวนใด
ก2
ค4
ก6
ค 42


ข3
ง5
ข 18
ง 126
4. จานวนใดเป็ นจานวนเฉพาะ
8. 4 = 2 × 2
ก 61
6=2×3

ข 63
9 = 3 × 3 จากวิธีแยกตัวประกอบ
ค 65
จานวนใดเป็ น ค.ร.น. ของ 4, 6, 9
ง 69
ก2×3×9
5. ตัวประกอบเฉพาะของ 26 คือจานวนใน
ข2×2×3×3

ข้ อใด
ค2×2×3×3×4
ก 1, 2
ง2×2×3×3×3×4
ข 1, 13
ค 2, 13

ง 1, 2, 13

หลังเรียน
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9. ฤดีมีริบบิน้ อยู่ 2 เส้ น เส้ นแรกยาว 45
เซนติเมตร เส้ นทีส่ องยาว 72 เซนติเมตร
ถ้ านามาตัดแบ่ งเป็ นเส้ น ยาวเส้ นละเท่ า ๆ กัน
ให้ แต่ ละเส้ นมีความยาวมากทีส่ ุ ดและไม่
เหลือเศษ จะตัดริบบิน้ ได้ ยาวเส้ นละเท่ าไร
ก 8 เซนติเมตร
ข 9 เซนติเมตร

ค 12 เซนติเมตร
ง 15 เซนติเมตร

10. ทหารกองหนึ่งเมื่อจัดเป็ นแถว แถวละ 24
คน 32 คน หรือ 48 คน จะ เหลือเศษ 2 คน
ทุกครั้งทหารกองนีม้ ีอย่ างน้ อยทีส่ ุ ดกีค่ น
ก 92 คน ค 96 คน
ข 94 คน 
ง 98 คน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 4
เส้ นขนาน
คาชี้แจง

คะแนน
ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (8 คะแนน)

1.

จากรู ป ส่ วนของเส้ นตรงคู่ใดขนานกัน
ก จซ// ฉช ค จช // ซช
ข จฉ // ชซ ง จซ// ชซ

2. ข้ อ ใดไม่ มีเส้ นขนาน
ก
ค

ข
ง
3. รู ป ใดที่ กข // คง
ก
ค


ข

ง

ใช้ รูปข้ างล่ างนีต้ อบคาถามข้ อ 4–5

วร // ชย มี ดบ เป็ นเส้ นตัด

4. มุมคู่ใดมีขนาดเท่ ากัน
ก 1 กับ 2 ค 6 กับ 1
ข 4 กับ 7 
ง 3 กับ 5
5. มุมคู่ใดรวมกันได้ 180 องศา
ก 1 กับ 5 
ค 2 กับ 5
ข 3 กับ 7 ง 2 กับ 8
ใช้ รูปข้ างล่ างนีต้ อบคาถามข้ อ 6–8

6. มุมคู่ใดรวมกันได้ 180 องศา
ก 7 กับ 11
ข 6 กับ 10
ค 6 กับ 7

ง 6 กับ 11
7. 6 + 7 + 10 + 11 มีขนาดมุมเท่ าใด
ก 180 องศา
ข 300 องศา
ค 271 องศา
ง 360 องศา

8. มุม ใดมีขนาดเท่ ากับมุม 15
ก2
ค6
ข3
ง 11


หลังเรียน
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5
เศษส่ วน และการบวก การลบ การคูณ
การหารเศษส่ วน
1. เศษส่ วนในข้ อใดมีค่าเท่ ากับ
8

ก

18

ค

9

ง

32
72

4. ข้ อใดเรียงลาดับเศษส่ วนไม่ ถูกต้ อง

5 9 17 1
ก , , ,
6 12 24 3

14
36

2 8 15 6
ข , , ,
7 14 21 7

15

18
36
2. ข้ อใดเปรียบเทียบเศษส่ วนได้ ถูกต้ อง

ก
ข

10
12
35
7

<
>

24
36

ค

6
15

<

3
5

7
ข

11

4 3 2 10
ค , , ,

12 4 3 6

14

5 7 9 6
ง , , ,
3 9 18 15

35

35

9 13
ง <

5
8 6

3. เศษส่ วนในข้ อใดมีค่ามากกว่า
ก

ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (8 คะแนน)

คาชี้แจง

ข

คะแนน

ค
ง

5

5.

8

8

ก

15
24

ข


30
48

3

6.

3
16

ก
ข


+

9
56

12
15

48
7
48

56
33

ง

28

1

31

ค

64

–

=

1
24

56

=
ค
ง

8
48
10
48

หลังเรียน
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1 3 4
7. (2 – 1 ) × =
5 8 11
ก
ข

3
5
5
8

ค

ง

3
10

8
11

4 11
8. (3 – 1 ) ÷ 5 =
7 14

5
ก

14
ข

10
14

ค
ง

15
14
25
14

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 343

แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 6
ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณทศนิยม

คะแนน
ก่ อนเรียน

หลังเรียน

คาชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (10 คะแนน)
1. 31.742 อ่ านว่ าอย่ างไร
5. ข้ อใดเรียงลาดับทศนิยมทีม่ คี ่ ามากไปหา
ก สามหนึ่งจุดเจ็ดสี่ สอง
ค่ าน้ อย
ข สามหนึ่งจุดเจ็ดร้อยสี่ สิบสอง
ก 0.46 0.046 0.406
ค สามสิ บเอ็ดจุดเจ็ดสี่ สอง
ข 0.46 0.406 0.046


ง สามสิ บเอ็ดจุดเจ็ดร้อยสี่ สิบสอง
ค 0.046 0.406 0.46
2. 189.435 เลขโดดทีข่ ดี เส้ นใต้ มี
ง 0.406 0.046 0.46
ค่ าประจาหลักเท่ าใด
82
6.
เขียนในรู ปทศนิยมได้ อย่ างไร
1
1,000
ก 0.005
ค
ก 82
ค 0.82
100
ข 8.2
ง 0.082

5
1
ข
ง

7. ค่ าประมาณ ใกล้ เคียงทศนิยม 1 ตาแหน่ งของ
1,000
1,000
54.27 คือข้ อใด
3. 235.897 เขียนในรู ปกระจายได้ ตามข้ อใด
ก 54.2
ก 200 + 30 + 5 + 8 + 9 + 7
ข 54.3

ข 200 + 30 + 5 + 897
ค 54.28
ค 200 + 30 + 5 + 0.8 + 0.09 + 0.007

ง 55.27
ง 200 + 30 + 5 + 0.8 + 0.9 + 0.07
8. 41.806 + 614.075 = มีค่าเท่ ากับข้ อใด
4. ข้ อใดไม่ ถกู ต้ อง
ก 648.702
ก 0.8 > 0.08
ข 655.881

ข 6.99 < 7.00
ค 712.562
ค 0.055 < 0.505
ง 754.611
ง 37.07 > 37.070
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9. (6.84 + 2.57) × 4.1 =
ข้ อใด
ก 8.51
ข 14.68
ค 17.507
ง 38.581


มีค่าเท่ ากับ

10. ซื้อผ้ า 2.75 เมตร ราคาเมตรละ 128 บาท
จะต้ องจ่ ายเงินเท่ าไร
ก 256.50 บาท
ข 278.75 บาท
ค 352.00 บาท

ง 384.25 บาท
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แบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
หน่ วยการเรี
วยการเรียนรู้ที่ 7
การหารทศนิยม
คาชี้แจง

ข

2.5  10
0.5  10

2.5  10

= 0.5

ค

= 0.05 
ง

2.5  10
0.5  10

2.5  10

0.5  10
0.5  10
4. 0.49 ÷ 0.7 คาตอบคือข้ อใด
ก
ข
ค

ก่ อนเรียน

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง (10 คะแนน)

1. 35.5 ÷ 5 คาตอบคือข้ อใด
ก 7.001 
ค 7.1
ข 7.01 ง 0.71
2. 55.64 ÷ 26 =
ก 2.014 
ค 2.14
ข 2.41 ง 0.214
3. 2.5 ÷ 0.5 =
ก

คะแนน

0.49  100
0.7  10

2.5  10
0.7  100
2.5  10
0.5  10

= 0.5
= 0.5

= 0.7

0.49  100
ง
= 0.7

0.7  100

= 0.005
=5

5. 5.2 ÷ 9 มีค่าประมาณทศนิยม 2 ตาแหน่ ง
เป็ นเท่ าใด
ก 0.42 ค 0.57
ข 0.46 
ง 0.58
6. สุ ดามีเงิน 82.50 บาท ซื้อขนมราคาชิ้นละ
7.50 บาท จะซื้อขนมได้ กชี่ ิ้น
ก 5 ชิ้น
ข 8 ชิ้น
ค 9 ชิ้น
ง 11 ชิ้น

7. คุณแม่ มีเงินอยู่ 901.50 บาท แบ่ งให้ ลูก
3 คน คนละเท่ า ๆ กัน ลูก ๆ จะได้ รับคนละ
เท่ าไร
ก 300.50 บาท

ข 305.00 บาท
ค 315.00 บาท
ง 315.50 บาท
8. 0.6 × (4.4 – 2.8) =
ก 1.4 
ค 0.96
ข 1.04 ง 0.88

หลังเรียน
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9. (1.21 ÷ 0.11) × (6.8 – 3.6)
คาตอบคือข้ อใด
ก 32.5
ข 35.2

ค 36.8
ง 38.4

10. สมุดราคาโหลละ 63 บาท มีเงินอยู่ 35.75
บาท ซื้อสมุดครึ่งโหลจะเหลือเงินเท่ าไร
ก 3.75 บาท
ข 4.25 บาท

ค 5.50 บาท
ง 6.25 บาท
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ที่

ตัวอย่ างตารางบันทึกการพัฒนาการเรียนรู้ ก่ อน–หลังเรียน
โรงเรียน
.
ตารางคะแนนพัฒนานักเรียนก่ อน–หลังการจัดการเรียนรู้ วชิ าคณิตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ...... แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ..................
ชั้น................................ ห้ อง ........ ครู ผู้สอน ..............................
ส่ วน
ชื่อ-นามสกุล
ก่ อน
หลัง ผลต่ าง
พัฒนาฯ

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

หมายเหตุ
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ตอนที่ 3.3
ตัวอย่ างแบบทดสอบกลางปี
คาชี้แจง

เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง

1. 937,563 มีเลข 7 อยู่ในหลักใดและค่ าเป็ น
เท่ าไร
ก หลักสิ บ มีค่าเป็ น 70
ข หลักพัน มีค่าเป็ น 7,000

ค หลักร้อย มีค่าเป็ น 700
ง หลักหมื่น มีค่าเป็ น 70,000
2. 45 × (100 + 80) = (45 × 100) + (45 × 80)
เป็ นการใช้ สมบัติ ใดในการคานวณ
ก สมบัติการแจกแจง

ข สมบัติการสลับที่ของการคูณ
ค สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
ง สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
3. (3,280 × 25) – (12,255 ÷ 19) =
มีค่าตรงกับข้ อใด
ก 68,240
ข 81,355

ค 84,744
ง 92,480
4. ข้ อใดเป็ นสมการ

3
ก × 12 > 25
4

13 5 1
ข – =

5 2 10
ค 121 ÷ 11 ≠ 9
ง

2

3

÷ d1
5 5

5. สมการในข้ อใดทีเ่ ป็ นจริง

3 3
– >
7 7 5
ข 32 – 12 = 12 – 32
ก

ค

6

27  8

≠ 25

9
ง 12 × 25 = (12 × 18) + (12 × 7)

6. 62 × ด = 434 ค่ าของ ด ตรงกับข้ อใด
ก3
ค4
ข6
ง7

7. 108 มีตัวประกอบทั้งหมดกีต่ ัว
ก8
ค 12

ข9
ง 14
8. ข้ อใดเป็ นจานวนเฉพาะทั้งหมด
ก 29, 37, 57, 61
ข 31, 43, 79, 101

ค 49, 53, 87, 107
ง 59, 71, 91, 113
9. จานวนใดเป็ น ห.ร.ม. ของ 36, 48 และ 84
ก4
ค 12

ข6
ง 18
10.

ถ้ า บป // สศ แล้ วมุม x มีขนาดเท่ าใด
ก 102
ค 112

ข 120
ง 132
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11. จากข้ อ 10 บป //สศ เพราะเหตุในข้ อใด
ก มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน
ข มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน
ค มุมภายในที่อยูบ่ นข้างเดียวกันของเส้นตัด

รวมกันได้ 180
ง มุมภายนอกที่อยูบ่ นข้างเดียวของเส้นตัด
รวมกันได้ 360
12. เส้ นตรง ในคู่ใดทีข่ นานกัน
ก

ค

ง


1 3
13. คาตอบของ (2 + 1 ) ×
5 4
มีค่าตรงกับข้ อใด
ก

5

12
ข

5

1

ของเงินทั้งหมด ซื้อเครื่องดืม่

ค
ง

5

ของ

3

ของอายุตา ปัจจุบนั

8
พ่อมีอายุเท่ าไร
ก 24 ปี
ค 25 ปี
ข 34 ปี
ง 35 ปี

16. ข้ อใดมีค่าผลลัพธ์ มากทีส่ ุ ด
ก 14.278 + 25.09 =
ข 58.4 – 13.65 =

ค 27.18 + 7.953 =
ง 25.32 – 18.8 =
17. 6.8 × 45.37 =
แสดงความสั มพันธ์
ของเศษส่ วนได้ ดงั ข้ อใด

ก

9
5
13

1

3
4
เงินทั้งหมด และเหลือเงินอีก 550 บาท
แสดงว่ างานเลีย้ งนี้ ใช้ จ่ายไปกีบ่ าท
ก 450 บาท
ข 770 บาท

ค 520 บาท
ง 840 บาท
15. ปัจจุบนั ตาอายุ 74 ปี เมื่อ 10 ปี ทีแ่ ล้ ว

พ่อมีอายุเป็ น

ข

8

14. งานเลีย้ งแห่ งหนึ่งพ่อครัวจ่ ายค่ าอาหารไป

ข
ค

ง

68
100
68
10

68
10
68
100

×
×
×
×

4,537
1,000

4,537
1,000

4,537
100
4,537
10
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18. มีเชือกอยู่ 3 เส้ น ยาวเส้ นละ 2.25 เมตร
ถ้ านามาวางต่ อกันจะยาวกีเ่ มตร
ก 0.675 เมตร 
ค 6.75 เมตร
ข 67.50 เมตร ง 675.0 เมตร
19. มีนา้ ตาลทรายอยู่ 25.2 กิโลกรัม จัดแบ่ งใส่ ถุง
ถุงละ 3.6 กิโลกรัม จะแบ่ ง ได้ กถี่ ุง
ก 5 ถุง
ค 7 ถุง


ข 6 ถุง
ง 8 ถุง
20. ข้ อ ใดต่ อไปนีถ้ ูกต้ อง
ก 12.1 ÷ 11 = 1.01
ข 12.8 ÷ 0.5 = 25.6

ค 19.8 ÷ 3 = 6.06
ง 23.4 ÷ 0.4 = 52.8

คาชี้แจง แสดงวิธีทาและหาคาตอบ
21. ชิดชัยได้ รับเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ได้ เงินจากการขายกระเป๋ า 8 ใบ ราคาใบละ 190 บาท นาเงินไปฝาก
ธนาคารให้ ลูก 2 คน คนละ 700 บาท ชิดชัยจะเหลือเงินกีบ่ าท
ประโยคสัญลักษณ์ คือ 15,000 + (8 × 190) – (2 × 700) =
วิธีทา ชิดชัยได้เงินเดือน 15,000 บาท
ขายกระเป๋ าได้ 8 ใบ ราคาใบละ 190 บาท
ชิดชัยมีเงิน 15,000 + (8 × 190) = 16,520 บาท
นาเงินไปฝากธนาคารให้ลูก 2 คน คนละ 700 บาท
ชิดชัยเหลือเงิน 16,520 – (2 × 700) = 15,120 บาท
ตรวจสอบว่า 15,120 ว่า เป็ นคาตอบสมเหตุสมผล เพราะ 190 มีค่าประมาณ
200 จะได้ 8 × 190 มีค่าประมาณ 8 × 200 = 1,600
ดังนั้นคาตอบมีค่าประมาณ 15,000 + (8 × 200) – (2 × 700) = 15,200
ตอบ ๑๕,๑๒๐ บาท

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
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สาหรับครู

สั งเกตพฤติกรรม/ผลการทางาน/อุปนิสัย

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 3 2 1

ความสามารถของผู้เรียน

1. การทางานเป็ นระบบ
รอบคอบ
2. มีระเบียบวินยั
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีวจิ ารณญาณ
5. มีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง
6. ตระหนักในคุณค่า
และเจตคติที่ดีต่อ
คณิ ตศาสตร์
ระดับคุณภาพ

มีลาดับและขั้นตอนในการทางาน
ทางานสะอาด
ส่ งงานตามกาหนดเวลา
ตรวจสอบการทางานของตนเอง และค้นหากิจกรรมคณิ ตศาสตร์อื่น ๆ
ร่ วมคาตอบและทากิจกรรมคณิ 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

ความสามารถของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
3
2

4

1

ใช้วธิ ีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาและคานวณคาตอบ
สรุ ปผลและบอกเหตุผลการสรุ ปได้
ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์แสดงความหมายและนาเสนอได้
ถูกต้อง
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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ตอนที่ 3.4 ตัวอย่ างแบบประเมินต่ าง ๆ พร้ อมเกณฑ์ (Rubrics)
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แบบบันทึกความรู้
โรงเรียน
หน่ วยการเรียนรู้
ชื่อ–นามสกุล (ผูบ้ นั ทึก)

.
เรื่อง

.
ชั้น

เลขที่

.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

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

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 354

ตัวอย่ างแบบบันทึกผลการอภิปราย

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 คาศัพท์ไม่ถูกต้องใน
2
บางส่ 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 วนไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหา 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..............................

คู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ป. 6 เล่ม 1 356

รายการที่ 2 เนือ้ หาของโครงงาน
รายการประเมิน
- เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ใช้แนวคิดและข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม และมีการสรุ ปได้ดี
- เนื้อหาเกือบทั้งหมดถูกต้อง ใช้แนวคิดที่เหมาะสม มีขอ้ มูลข่าวสารบางเรื่ องไม่
เหมาะสม และการสรุ ปต้องแก้ไข
- เนื้อหาบางส่ วนถูกต้อง แนวคิดและข้อมูลข่าวสารบางส่ วนต้องแก้ไข และการสรุ ป
ต้องแก้ไข
- เนื้อหาส่ วนใหญ่ไม่ถูกต้อง แนวคิดและข้อมูลข่าวสารส่ วนใหญ่ตอ้ งแก้ไข และการ
สรุ 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 ใช้รูปแบบที่ไม่
2
เหมาะสม 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 มสะสมผลงานจึง
เป็ นหลักฐานสาคัญที่จะทาให้นกั เรี ยนสามารถมองเห็นพัฒนาการของตนเองได้ตามสภาพจริ ง รวมทั้งเห็น
ข้อบกพร่ อง และแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนต่อไป
ลักษณะสาคัญของการประเมินผลโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน
1. ครู สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากมีผลงานสะสมไว้ ครู จะทราบจุดเด่น จุดด้อยของนักเรี ยนแต่ละคนจากแฟ้ มสะสมผลงาน และสามารถ
ติดตามพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งวัดศักยภาพของผูเ้ รี ยนในการผลิตหรื อสร้างผลงาน มากกว่าการวัดความจาจากการทาแบบทดสอบ
3. วัดและประเมินโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูว้ างแผน ลงมือปฏิบตั ิงาน รวมทั้งประเมิน
และปรับปรุ งตนเอง ซึ่งมีผสู ้ อนเป็ นผูช้ ้ ีแนะ เน้นการประเมินผลย่อยมากกว่าการประเมินผลรวม
4. ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การประเมินตนเอง และหาแนวทางปรับปรุ งพัฒนาตนเอง
5. ผูเ้ รี ยนเกิดความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รู ้วา่ ตนเองมีจุดเด่นในเรื่ องใด
6. ช่วยในการสื่ อความหมายเกี่ยวกับความรู ้ ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาการของผูเ้ รี 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 มจากการศึกษา และวิเคราะห์หลักสู 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 อพัฒนาการของผูเ้ รี ยนที่มากขึ้น
- จัดแยกตามวัตถุประสงค์ เนื้อหา หรื อประเภทของผลงาน
ผลงานที่อยูใ่ นแฟ้ มสะสมผลงานอาจมีหลายเรื่ อง หลายวิชา ดังนั้นผูเ้ รี ยนจะต้องทาเครื่ องมือในการช่วยค้นหา
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
– สอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้
– เป็ นผลงานชิ้นที่ดีที่สุด มีความหมายต่อนักเรี ยนมากที่สุด
– สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรี ยนในทุกด้าน
– เป็ นสื่ อที่จะช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู ผูป้ กครอง และเพื่อน ๆ
ส่ วนจานวนชิ้นงานนั้นให้กาหนดตามความเหมาะสม ไม่ควรมีมากเกินไป เพราะอาจจะทาให้ผลงานบาง
ชิ้นไม่มีความหมาย 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 ดโอกาสให้ผเู ้ รี 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 ้ การประเมินระหว่างภาค
เรี 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 ยนโดย
เชิญผูท้ ี่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
- ผลงานชิ้นใด ที่ท่านชอบมากที่สุดเพราะอะไร ฯลฯ
9. การปรับเปลีย่ นผลงาน หลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับคาแนะนาจากผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องแล้ว จะนามาปรับปรุ งผลงานให้ดีข้ ึน ผูเ้ รี ยนสามารถนาผลงานที่ดีกว่าเก็บเข้าแฟ้ มสะสมผลงานแทนผลงาน
เดิม ทาให้แฟ้ มสะสมผลงานมีผลงานที่ดี 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 มสะสมผลงานอาจไม่ตอ้ งดาเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนนี้ อาจใช้ข้นั ตอนหลัก ๆ คือ การ
รวบรวมผลงานและการจัดระบบแฟ้ 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 และความ
คิดเห็นของผูท้ ี่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 องมือประเมินผลตามสภาพจริ 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 มี
หลักฐานแสดงถึงความพยายามที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ผลงานจัดไม่เป็ นระบบ มีหลักฐานแสดงว่ามีความรู ้ทางวิทยาศาสตร์นอ้ ยมาก

4

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1
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รายการแนวการประเมินผล
รายการประเมิน
ระดับคุณภาพ
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงาน รวมทั้งมีการ
4
เสนอแนะโครงการที่เป็ นไปได้ที่จะจัดทาต่อไปไว้อย่างชัดเจนหลายโครงการ
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงาน รวมทั้งการ
3
เสนอแนะโครงการที่ควรจัดทาต่อไป
มีการประเมินความสามารถและประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและผลงานบ้าง รวมทั้งมี
2
การเสนอแนะโครงการที่จะทาต่อไปแต่ไม่ชดั 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
งานเป็ 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 เข้า
4
ด้วยกัน
ผลงานมีรายละเอียดมากเพียงพอและไม่มีขอ้ ผิดพลาดหรื อแสดงถึงความไม่เข้าใจ แต่
ข้อมูลต่าง ๆ เป็ นลักษณะของการนาเสนอที่ไม่ได้บูรณาการระหว่างข้อมูลกับ
3
แนวความคิดหลักของเรื่ องที่ศึกษา
ผลงานมีรายละเอียดที่บนั ทึกไว้ แต่พบว่าบางส่ วนมีความผิดพลาดหรื อไม่ชดั เจน หรื อ
2
แสดงถึงความไม่เข้าใจเรื่ องที่ศึกษา
ผลงานมีขอ้ มูลน้อย ไม่มีรายละเอียดบันทึกไว้
1

