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หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค๑5๑๐๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค ำน ำ 
           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นี้  
ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้  ต้ังแต่ช่ือหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ 
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๓(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๒)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอน   ในการน าไปใช้ในการจัดท า
ก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีช่วย
ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรูน้ี้จนส าเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

   โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

           เมษายน  ๒๕๖๒ 
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   สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง   มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร   การท างาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 

๕. อยู่อย่างพอเพียง 

๖. มุ่งมั่นในการท างาน 

๗. รักความเป็นไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
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สำระ/มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 
 

สำระที่ ๑จ ำนวนและพีชคณิต 

มำตรฐำน ค ๑.๑เข้ำใจควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวนระบบจ ำนวน กำรด ำเนินกำรของจ ำนวน  
ผลที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำร สมบัติของกำรด ำเนินกำร และน ำไปใช ้

ตัวชี้วัด 
 ป.๕/๑เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ๑,๐๐๐  ในรูปทศนิยม 
 ป.๕/๒ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 
 ป.๕/๓ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละ 
 ป.๕/๔ หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจ านวนคละ 
 ป.๕/๕ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน  
 ป.๕/๖ หาผลคูณของทศนิยมท่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  
 ป.๕/๗ หาผลหารท่ีตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน๓ต าแหน่ง และตัวหารเป็นจ านวนนับ ผลหาร
เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ต าแหน่ง 
 ป.๕/๘ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน 
 ป.๕/๙ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ขั้นตอน 
 

สำระที่ ๒กำรวัดและเรขำคณิต 

มำตรฐำน ค ๒.๑เข้ำใจพื้นฐำนเก่ียวกับกำรวัด วัดและคำดคะเนขนำดของสิ่งที่ต้องกำรวัดและน ำไปใช้ 

ตัวชี้วัด 
 ป.๕/๑แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 
 ป.๕/๒ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม  
 ป.๕/๓ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
 ป.๕/๔ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน  
 
มำตรฐำน ค ๒.๒เข้ำใจและวิเครำะห์รูปเรขำคณิต สมบัติของรูปเรขำคณิต ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูป 

เรขำคณิต และทฤษฎีบททำงเรขำคณิตและน ำไปใช ้

ตัวชี้วัด 

 ป.๕/๑สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงท่ีก าหนดให้ 
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 ป.๕/๒ จ าแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
 ป.๕/๓ สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ เมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อก าหนดความ
ยาวของเส้นทแยงมุม 
 ป.๕/๔ บอกลักษณะของปริซึม 
 
สำระที่ ๓ สถิติและควำมน่ำจะเป็น 

มำตรฐำน ค ๓.๑เข้ำใจกระบวนกำรทำงสถิติ และใช้ควำมรู้ทำงสถิติในกำรแก้ปัญหำ 

ตัวชี้วัด 

 ป.๕/๑ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  
 ป.๕/๒ เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลท่ีเป็นจ านวนนับ 
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โครงสร้ำงเวลำเรียนของโรงเรียนบ้ำนนำวัลเปรียง 
ระดับประถมศึกษำ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/
กิจกรรม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้       
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด

เพิ่มเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eng 
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โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนบ้ำนนำวัลเปรยีง 
ระดับช้ันประถมศึกษำ 

 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี  ๕ 

รำยวิชำ / กิจกรรม 
เวลำเรียน 

(ชม. / ปี) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน ๘๔๐ 

ท๑๕๑๐๑ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค๑๕๑๐๑คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว๑๕๑๐๑วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑๒๐ 
ส๑๕๑๐๑สังคมศึกษา  ๘๐ 
ส๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑๕๑๐๑สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ๑๕๑๐๑ศิลปะ  ๘๐ 
ง๑๕๑๐๑การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑๕๑๐๑ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี  ๔๐ 
ชมรม / ชุมนุม ๓๐ 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รำยวิชำ/กิจกรรมที่สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติมตำมควำมพร้อมและจุดเน้น ๔๐ 

รวมเวลำเรยีนท้ังสิ้น ๑,๐๐๐ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน 
รำยวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน รหัสวิชำ ค๑๕๑๐๑  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕      เวลำ ๑๖๐ ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฝึกทักษะการคิดค านวณ  การแก้ปัญหาในเรื่องการด าเนินการ  เขียน  อ่าน  เปรียบเทียบและเรียงล าดับ  
เศษส่วน  จ านวนคละ  และทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  บวก  ลบ  คูณ  หารระคนของเศษส่วนและทศนิยมไม่เกิน
สองต าแหน่ง  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ  เศษส่วน  ทศนิยม  และร้อย
ละ  บอกค่าประมาณใกล้เคียง  จ านวนเต็มสิบ  เต็มร้อย  และเต็มพัน  บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด  ปริมาตร 
หรือความจุ  หาความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียม  รูปสามเหล่ียม  หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากและรูปสามเหล่ียม  วัด
ขนาดของมุม  แก้ปัญหาเกี่ยวพื้นท่ี  ความยาวรอบรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  และรูปสามเหล่ียม  บอกลักษณะและจ าแนก
รูปเรขาคณิตสามมิติ  บอกความสัมพันธ์และจ าแนกรูปส่ีเหล่ียม  และรูปสามเหล่ียมต่างๆ  สร้างมุมโดยใช้โปร
แทรกเตอร์  สร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก  รูปสามเหล่ียมและรูปวงกลม  สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก  บอกจ านวนและ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบของจ านวนท่ีก าหนดให้  เขียนแผนภูมิแท่งท่ีมีการย่นระยะของเส้นแสดงจ านวน  อ่าน
ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  บอกได้ว่าเหตุการณ์ท่ีก าหนดให้เกิดข้ึนแน่นอน  อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่กไ็ด้  ไม่
เกดิขึ้นอย่างแน่นอน 
  ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิดการแก้ปัญหา  
การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการท างาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย  รักชาติ  
ศาสตร์กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีท่ีดีต่อคณิตศาสตร์  

 

รหัสตัวชี้วัด 
ค  ๑.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓  ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖, ป.๕/๗ , ป.๕/๘ , ป.๕/๙ 
ค  ๒.๑  ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔  
ค  ๒.๒ ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔         
ค  ๓.๑   ป.๕/๑ , ป.๕/๒  
 
  

รวมทั้งหมด  ๑๙  ตัวชี้วัด  
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โครงสร้ำงรำยวิชำคณติศำสตร์ 

รำยวิชำคณิตศำสตร์พื้นฐำน          รหัสวิชำ ค ๑๕๑๐๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕      เวลำ   ๑๖๐    ชั่วโมง  
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) คะแนน 

๑ เศษส่วน 
 

ค.๑.๑ป.๕/๓ 
ค.๑.๑ป.๕/๔ 
ค.๑.๑ป.๕/๕ 

-การเปรียบเทียบเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
-การบวกการลบของเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
-การคูณการหารของเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
-การบวกลบคูณหารระคนของ
เศษส่วนและจ านวนคละ 
-การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
 

๓๒ ๑๔ 

๒ ทศนิยม 
 

ค.๑.๑ป.๕/๑ 
ค.๑.๑ป.๕/๖ 
ค.๑.๑ป.๕/๗ 
ค.๑.๑ป.๕/๘  
ค.๒.๑ป.๕/๑ 
ค.๒.๑ป.๕/๒ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและ 

ทศนิยม 

- ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน๓ 

ต าแหน่งท่ีเป็นจ านวนเต็มทศนิยม๑ 

ต าแหน่งปละ๒ต าแหน่งการใช้ 

เครื่องหมาย≈ 

- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก 

การลบการคูณการหารทศนิยม 

- การคูณทศนิยม 

- การหารทศนิยม 

- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 

 

๓๔ ๑๕ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) คะแนน 

   -ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความ
ยาวเซนติเมตรกับมิลลิเมตรเมตรกับ
เซนติเมตรกิโลเมตรกับเมตรโดยใช้
ความรู้เรื่องทศนิยม 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความ
ยาวโดยใช้ความรู้เรื่องการเปล่ียน
หน่วยและทศนิยม 
-ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ าหนัก
กิโลกรัมกับกรัมโดยใช้ความรู้เรื่อง
ทศนิยม 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนัก
โดยใช้ความรู้เรื่องการเปล่ียนหน่วย
และทศนิยม 
 

  

๓ กำรน ำเสนอขอ้มูล ค.๓.๑ป.๕/๑ 
ค.๓.๑ป.๕/๒ 

-การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 
-การอ่านกราฟเส้น 
 

๑๒ ๖ 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค) ๒ ๑๕ 

๔ บัญญัติไตรยำงค์ ค.๑.๑ป.๕/๒ 
 

- การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ 

บัญญัติไตรยางศ์ 

๗ ๓ 

๕ ร้อยละ ค.๑.๑ป.๕/๙ -การอ่านและเขียนร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์ 
-ร้อยละของจ านวนนับ 
-โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 
 

๑๓ ๖ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) คะแนน 

๖ เส้นขนำน ค.๒.๒ป.๕/๑ 
 

-เส้นต้ังฉากและเส้นขนาน 
-มุมท่ีเกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรง
คู่หนึ่ง 

-สมบัติของเส้นขนาน 

-การสร้างเส้นขนาน 

๑๘ ๘ 

๗ รูปสี่เหลี่ยม ค.๒.๑ป.๕/๔ 
ค.๒.๒ป.๕/๒ 
ค.๒.๒ป.๕/๓ 
 

-ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม 
-การสร้างรูปส่ีเหล่ียม 
-พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียม 
 

๒๐ ๙ 

๘ ปริมำตรและควำมจขุอง
รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉำก 

ค.๒.๑ป.๕/๓ 
ค.๒.๒ป.๕/๔ 
 

-ปริซึม 
-ปริมาตรและความจุ 
-ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร
หรือหน่วยความจุ 
-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของ
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 

๒๐ ๙ 

สรุปทบทวนภาพรวม(สอบปลายภาค) ๒ ๑๕ 

รวมระหว่ำงปี ๑๕๖ ๗๐ 

ปลำยภำค/ปลำยป ี ๔ ๓๐ 

รวมตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 
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แบบบันทึกหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เรื่องเศษส่วน 
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๑   เวลา ๓๒ ช่ัวโมง 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระที๑่ จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค๑.๑เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

ตัวชี้วัด 

 ป.๕/๓ หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละ 
 ป.๕/๔ หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจ านวนคละ 
 ป.๕/๕ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ๒ ขั้นตอน  
สำระส ำคัญ 

 เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจ านวนคละ เขียนและอ่านโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เศษเกิน
เขียนในรูปของจ านวนคละ จ านวนคละเขียนในรูปเศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วนต้องท าให้ตัวส่วนมีค่า
เท่ากัน แล้วน าตัวเศษมาบวกหรือมาลบกันโดยตัวส่วนคงเดิม การคูณเศษส่วนท าได้โดยน าตัวเศษคูณกับตัวเศษ
และตัวส่วนคูณกับตัวส่วน การหารเศษส่วนท าได้โดยน าตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหาร และการแก้โจทย์ปัญหา
เศษส่วน จ านวนคละ มีวิธีการท่ีหลากหลาย และใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ต้องวิเคราะห์โจทย์ และ
แสดงวิธีท าเพื่อการหาค าตอบ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

สำระกำรเรียนรู้ 
 สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

- การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ    
- การบวก  การลบเศษส่วนและจ านวนคละ  
- การคูณ  การหารของเศษส่วนและจ านวนคละ 
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 

 สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 - 
 สมรรถนะส ำคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามรถในการแก้ปัญหา 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

 ชิ้นงำน 
- ใบงานเรื่องเศษส่วน 

กำรประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

การบวก การลบเศษส่วน
และจ านวนคละ 

หาผลบวกและ
ผลลบเศษส่วน
และจ านวนคละ
ได้ถูกต้อง๙-๑๐ 
ข้อ 

หาผลบวกและผล
ลบเศษส่วนและ
จ านวนคละได้
ถูกต้อง๗-๘ข้อ 

หาผลบวกและผล
ลบเศษส่วนและ
จ านวนคละได้
ถูกต้อง๕-๖ข้อ 

หาผลบวกและผล
ลบเศษส่วนและ
จ านวนคละได้
ถูกต้องน้อยกว่า ๕ 
ข้อ 

การคูณเศษส่วนและ
จ านวนคละ 

 

หาผลคูณ
เศษส่วนและ
จ านวนคละ   
ได้ถูกต้อง ๕ข้อ 

หาผลคูณเศษส่วน
และจ านวนคละ   
ได้ถูกต้อง ๔ ข้อ 

หาผลคูณเศษส่วน
และจ านวนคละ   
ได้ถูกต้อง ๓ ข้อ 

หาผลคูณเศษส่วน
และจ านวนคละ   
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๓ ข้อ 

การหารเศษส่วนและ
จ านวนคละ 

 

หาผลหาร
เศษส่วนและ
จ านวนคละ   
ได้ถูกต้อง ๕ข้อ 

หาผลหาร
เศษส่วนและ
จ านวนคละ     
ได้ถูกต้อง ๔ ข้อ 

หาผลหาร
เศษส่วนและ
จ านวนคละ     
ได้ถูกต้อง ๓ ข้อ 

หาผลหารเศษส่วน
และจ านวนคละ   
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๓ ข้อ 

แสดงวิธีท าโจทย์ปัญหา แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๕ ข้อ 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๔ ข้อ 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๓ ข้อ 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้องน้อยกว่า   
๓ ข้อ 

  

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 
  คะแนน  ๑๔-๑๖  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๔  ดีมาก 
  คะแนน  ๑๑-๑๓  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี 
  คะแนน    ๘-๑๐  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
  คะแนน    ๐-๗    คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
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 กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้
 ๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน      (๑ ช่ัวโมง) 
 ๒. การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ    (๓ ช่ัวโมง) 

๓. การบวกเศษส่วนและจ านวนคละ     (๓ ช่ัวโมง) 
๔. การลบเศษส่วนและจ านวนคละ      (๓ ช่ัวโมง) 
๕. การคูณเศษส่วนและจ านวนคละ     (๕ ช่ัวโมง) 
๖. การหารเศษส่วนและจ านวนคละ     (๕ ช่ัวโมง) 
๗. การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน     (๕ ช่ัวโมง) 

 ๘. โจทย์ปัญหาเศษส่วน       (๖ ช่ัวโมง) 
๙. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและท าแบบทดสอบหลังเรียน   (๑ ช่ัวโมง) 
 รวม  ๓๒  ช่ัวโมง 
 
สื่อกำรเรียนรู้ 
๑. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป.๕ 
๒. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป.๕ 
๓. ใบความรู้ 
๔. ใบงาน 
๕. แผนภาพแสดงเศษส่วน จ านวนคละ 
๖. ตัวอย่างโจทย์ปัญหา 
๗. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบันทึกหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ เรื่อง ทศนิยม 
รหัส ค๑๕๑๐๑ ช่ือวิชา คณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๑   เวลา ๓๔ ช่ัวโมง 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระที๑่ จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๕/๑ เขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ ๑๐หรือ ๑๐๐หรือ๑,๐๐๐  ในรูปทศนิยม 
 ป.๕/๖ หาผลคูณของทศนิยมท่ีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง  
 ป.๕/๗ หาผลหารท่ีตัวตั้งเป็นจ านวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน๓ต าแหน่ง และตัวหารเป็นจ านวนนับ ผลหาร
เป็นทศนิยมไม่เกิน ๓ต าแหน่ง 
 ป.๕/๘ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม ๒ ขั้นตอน 
สำระที่  ๒  กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค ๒.๑:เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

ป.๕/๑แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 
ป.๕/๒ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีการเปล่ียนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม 

สำระส ำคัญ 
 เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็น ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ สามารถเขียนเป็นทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง สอง

ต าแหน่ง และสามต าแหน่งตามล าดับ การคูณทศนิยมอาจคูณเช่นเดียวกับการคูณจ านวนนับ แล้วใส่จุดทศนิยมท่ี
ผลลัพธ์โดยให้จ านวนต าแหน่งทศนิยมท่ีผลลัพธ์เท่ากับผลบวกชองจ านวนต าแหน่งของทศนิยมท่ีน ามาคูณกันการ
หารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง สองต าแหน่งหรือสามต าแหน่ง อาจใช้วิธีการท าทศนิยมให้เป็น
เศษส่วน แล้วหาผลหารโดยใช้ความรู้เรื่องการหารเศษส่วน หรืออาจใช้วิธีท าตัวหารให้เป็นจ านวนนับ โดยคูณตัวตั้ง
และตัวหารด้วย ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ตามล าดับ การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหาร
ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง มีวิธีการท่ีหลากหลาย และใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ต้องวิเคราะห์โจทย์ 
และแสดงวิธีท าเพื่อการหาค าตอบ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ การวัดความยาว ความสูงและระยะทาง
ต้องวัดให้ถูกวิธีและควรเลือกใช้เครื่องวัดและหน่วยการวัดท่ีเป็นมาตรฐานให้เหมาะสมกับส่ิงของท่ีต้องการวัด ความ
ยาว ความสูงหรือระยะทาง ๑๐ มิลลิเมตร เท่ากับ ๑ เซนติเมตร  /๑๐๐ เซนติเมตร เท่ากับ ๑ เมตร / ๑,๐๐๐ เมตร 
เท่ากับ  ๑ กิโลเมตร ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว สามารถเขียนในรูปทศนิยมและให้วิเคราะห์โจทย์ 
แสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ การวัดน้ าหนักเป็นการช่ังน้ าหนักของส่ิง
ต่างๆต้องช่ังให้ถูกวิธีและควรเลือกใช้เครื่องช่ังและหน่วยการช่ังท่ีเป็นมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการจะช่ัง 
กิโลกรัม กรัมและขีด เป็นหน่วยมาตรฐานท่ีใช้บอก น้ าหนัก ๑ กิโลกรัม เท่ากับ๑,๐๐๐ กรัมหรือ ๑๐ ขีด ส่วนการแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ าหนักท่ีมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัมและกิโลกรัมและขีดสามารถเขียนในรูปทศนิยมและให้
วิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
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สำระกำรเรียนรู้ 
 สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน ๓ต าแหน่ง ท่ีเป็นจ านวนเต็ม  ทศนิยม  ๑ ต าแหน่ง  

และ ๒ ต าแหน่ง การใช้เครื่องหมาย  

- การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 
- การคูณทศนิยม     
- การหารทศนิยม 
- ทศนิยมกับการวัด 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 

 สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 
  - 

สมรรถนะส ำคัญ 
๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามรถในการแก้ปัญหา 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๑. มีวินัย 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

 ชิ้นงำน 
- ใบงานเรื่อง ทศนิยม 
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กำรประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

การประมาณผลลัพธ์ ประมาณ
ผลลัพธ์ได้
ถูกต้อง๙-๑๐ 
ข้อ 

ประมาณผลลัพธ์
ถูกต้อง๗-๘ข้อ 

ประมาณผลลัพธ์
ได้ถูกต้อง๕-๖ข้อ 

ประมาณผลลัพธ์ได้
ถูกต้องน้อยกว่า ๕ 
ข้อ 

การคูณทศนิยม 

 

หาผลคูณ
ทศนิยมได้ถูก 
ต้อง ๙-๑๐ข้อ 

หาผลคูณทศนิยม
ได้ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

หาผลคูณทศนิยม
ได้ถูกต้อง ๕-๖ข้อ 

หาผลคูณทศนิยม
ได้ถูกต้อง ๐-๔ ข้อ 

การหารทศนิยม 

 

หาผลหาร
ทศนิยมได้ถูก 
ต้อง ๙-๑๐ข้อ 

หาผลหารทศนิยม
ได้ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

หาผลหารทศนิยม
ได้ถูกต้อง ๕-๖ข้อ 

หาผลหารทศนิยม
ได้ถูกต้อง ๐-๔ ข้อ 

ทศนิยมกับการวัด หาผลลัพธ์
ทศนิยมได้ถูก 
ต้อง ๙-๑๐ข้อ 

หาผลลัพธ์
ทศนิยมได้ถูกต้อง 
๗-๘ข้อ 

หาผลลัพธ์
ทศนิยมได้ถูกต้อง 
๕-๖ข้อ 

หาผลลัพธ์ทศนิยม
ได้ถูกต้อง ๐-๔ ข้อ 

แสดงวิธีท าโจทย์ปัญหา แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๕ ข้อ 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๔ ข้อ 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๓ ข้อ 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้องน้อยกว่า   
๓ ข้อ 

  

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 
  คะแนน  ๑๘-๒๐ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๔  ดีเย่ียม 
  คะแนน  ๑๔-๑๗ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี 
  คะแนน   ๙-๑๓ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
  คะแนน   ๐-๘ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๑.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน       (๑ ช่ัวโมง) 
 ๒. ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม     (๓ ช่ัวโมง) 
 ๓. ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน๓ต าแหน่งท่ีเป็นจ านวนเต็มทศนิยม๑ 
ต าแหน่งและ๒ต าแหน่งการใช้เครื่องหมาย≈      (๔ ช่ัวโมง) 

๔. การประมาณผลลัพธ์ของการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม   (๔ ช่ัวโมง) 
๕. การคูณทศนิยม        (๕ ช่ัวโมง) 
๖. การหารทศนิยม        (๕ ช่ัวโมง) 
๗. ทศนิยมกับการวัดความยาว       (๒ ช่ัวโมง) 
๘. ทศนิยมกับการวัดน้ าหนัก       (๒ ช่ัวโมง) 
๗. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม      (๕ ช่ัวโมง) 

 ๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและท าแบบทดสอบหลังเรียน    (๑ ช่ัวโมง) 
                    รวม  ๓๒  ช่ัวโมง 
 

สื่อกำรเรียนรู้ 
๑. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป.๕ 
๒. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป.๕ 
๓. ใบความรู้ 
๔. แบบฝึกเสริมทักษะ 
๕. แผนภาพแสดงทศนิยม 
๖. ตัวอย่างโจทย์ปัญหา 
๗. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบันทึกหน่วยกำรเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ เรื่องการน าเสนอข้อมูล 
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๕๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑             เวลา ๑๒ ช่ัวโมง 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สาระท่ี ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 

          มำตรฐำน ค.๓.๑เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด 
 ป.๕/๑ ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา  
 ป.๕/๒ เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลท่ีเป็นจ านวนนับ 
สำระส ำคัญ 
 แผนภูมิแท่งเป็นการใช้รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากแสดงจ านวนหรือปริมาณของส่ิงต่างๆโดยให้ความสูงหรือความยาว
ของรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจ านวนแต่ละรายการ รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากทุกรูปต้องมีความกว้างเท่ากันและเริ่มต้น
จากระดับเดียวกัน  กราฟเส้นเป็นวิธีการน าเสนอข้อมูล โดยใช้จุดและส่วนของเส้นตรงท่ีลากเช่ือมต่อจุด ซึ่งจุดแต่ละจุด
จะบอกจ านวนและปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการ นิยมใช้กราฟเส้นกับข้อมูลท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ตามล าดับก่อนหลังของเวลา 
สำระกำรเรียนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
-การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง 
-การอ่านกราฟเส้น 

สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 
   - 
สมรรถนะส ำคัญ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.มีวินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 

ชิ้นงำนหรือภำระงำน 
 ใบกิจกรรมเรื่อง การน าเสนอข้อมูล  
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กำรประเมินผล 

รำยกำรประเมิน 
 ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

การอ่านแผนภูมิ
แท่ง 

อ่านแผนภูมิแท่งท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง๙๐–
๑๐๐% 

อ่านแผนภูมิแท่งท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง  ๗๐-
๘๙% 

อ่านแผนภูมิแท่งท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง 

๕๐-๖๙% 

อ่านแผนภูมิแท่งท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง     
๐-๔๙% 

การเขียนแผนภูมิ
แท่ง 

เขียนแผนภูมิแท่งท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง๙๐–
๑๐๐% 

เขียนแผนภูมิแท่งท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง  ๗๐-
๘๙% 

เขียนแผนภูมิแท่งท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง 

๕๐-๖๙% 

เขียนแผนภูมิแท่งท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง     
๐-๔๙% 

การอ่านกราฟเส้น อ่านกราฟเส้นท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง๙๐–
๑๐๐% 

อ่านกราฟเส้นท่ีก าหนด
ได้ถูกต้อง  ๗๐-๘๙% 

อ่านกราฟเส้นท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง 

๕๐-๖๙% 

อ่านกราฟเส้นท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง     
๐-๔๙% 

 

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 

 คะแนน  ๑๑-๑๒ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๙-๑๐ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี 
 คะแนน   ๖-๘ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๕ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้

๑.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน     (๑ ช่ัวโมง) 
๒.การอ่านแผนภูมิแท่ง      (๓ ช่ัวโมง) 
๓.การเขียนแผนภูมิแท่ง      (๔ ช่ัวโมง) 
๔.การอ่านกราฟเส้น      (๓ ช่ัวโมง) 
๕.ท าแบบทดสอบหลังเรียน     (๑ ช่ัวโมง)  รวม  ๑๒  ช่ัวโมง 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๕ 
๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๕ 
๓.แผนภาพรูปแผนภูมิแท่งและกราฟเส้น 
๔.ใบกิจกรรม/ใบงาน 
๕.แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบันทึกหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔ เรื่อง บัญญัติไตรยางศ์ 
รหัส ค๑๕๑๐๑ ช่ือวิชา คณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๒                         เวลา ๗ ช่ัวโมง 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระที๑่ จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๕/๒ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 
  
สำระส ำคัญ 
 โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัติไตรยางศ์)เป็นโจทย์ปัญหาท่ีแสดงความสัมพันธ์ของจ านวนสาม
จ านวน ซึ่งเป็นจ านวนของส่ิงเดียวกันสองจ านวน และเป็นส่ิงเดียวกันกับท่ีโจทย์ถามอีกหนึ่งจ านวน   
สำระกำรเรียนรู้ 
 สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

-การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 
 สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 
  - 
สมรรถนะส ำคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามรถในการแก้ปัญหา 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

 ชิ้นงำน 
- ใบงานเรื่องโจทย์ปัญหาบัญญัติไตรยางศ์ 
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กำรประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ 

แก้โจทย์ปัญหา
ได้ถูกต้อง ๕ 
ข้อ 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๔ ข้อ 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๓ ข้อ 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้องน้อยกว่า 

๓ ข้อ 

  

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๑.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน       (๑ ช่ัวโมง) 

๒. การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์     (๕ ช่ัวโมง) 
 ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและท าแบบทดสอบหลังเรียน    (๑ ช่ัวโมง) 
                    รวม  ๗  ช่ัวโมง 
 
สื่อกำรเรียนรู้ 

๑. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป.๕ 
๒. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป.๕ 
๓. ใบความรู้ 
๔. แบบฝึกเสริมทักษะ 
๕. ตัวอย่างโจทย์ปัญหา 
๖. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบันทึกหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕ เรื่อง ร้อยละ 
รหัส ค๑๕๑๐๑ ช่ือวิชา คณิตศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๒   เวลา ๑๓ ช่ัวโมง 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระที๑่ จ ำนวนและพีชคณิต 
มำตรฐำน ค๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๕/๙ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน ๒ขั้นตอน 
 
สำระส ำคัญ 

 ร้อยละสามารถเขียนแสดงในรูปของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นร้อยหรือในรูปทศนิยมสองต าแหน่ง  การบอก
ก าไร ขาดทุนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เป็นการบอกก าไรหรือขาดทุนเมื่อเทียบกับต้นทุน ๑๐๐ บาท  การบอกลด
ราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เป็นการบอกส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาท่ีบอกขาย ๑๐๐ บาท 

สำระกำรเรียนรู้ 
 สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

-การอ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
-การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

 สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 
  - 
สมรรถนะส ำคัญ 

๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามรถในการแก้ปัญหา 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. มีวินัย 
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
ชิ้นงำน 

- ใบงานเรื่องร้อยละ 
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กำรประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

การอ่านและเขียนร้อยละ
หรือเปอร์เซ็นต์ 

อ่านและเขียน
ได้ถูกต้อง๙-๑๐ 
ข้อ 

อ่านและเขียนได้
ถูกต้อง๗-๘ข้อ 

อ่านและเขียนได้
ถูกต้อง๕-๖ข้อ 

อ่านและเขียนได้
ถูกต้องน้อยกว่า ๕ 
ข้อ 

การท าร้อยละให้เป็น
เศษส่วนหรือทศนิยม 

ท าได้ถูกต้อง  
๙-๑๐ ข้อ 

ท าได้ถูกต้อง๗-๘
ข้อ 

ท าได้ถูกต้อง๕-๖
ข้อ 

ท าได้ถูกต้องน้อย
กว่า ๕ ข้อ 

การแก้โจทย์ปัญหา 

ร้อยละ 

แก้โจทย์ปัญหา
ได้ถูกต้อง ๕ 
ข้อ 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๔ ข้อ 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๓ ข้อ 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้องน้อยกว่า 

๓ ข้อ 
  

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 

  คะแนน  ๑๑-๑๒  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๔  ดีมาก 
  คะแนน  ๘-๑๐คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี 
  คะแนน   ๕-๗ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
  คะแนน   ๐-๔ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน       (๑ ช่ัวโมง) 
 ๒. การอ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์      (๒ ช่ัวโมง) 
 ๓. การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนหรือทศนิยม     (๓ ช่ัวโมง) 
 ๓. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ       (๖ ช่ัวโมง) 
 ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและท าแบบทดสอบหลังเรียน    (๑ ช่ัวโมง) 
                    รวม  ๑๓  ช่ัวโมง 
 

สื่อกำรเรียนรู้ 
๑. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป.๕ 
๒. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป.๕ 
๓. ใบความรู้ 
๔. แบบฝึกเสริมทักษะ 
๕. ตัวอย่างโจทย์ปัญหา 
๖. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบันทึกหน่วยกำรเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๖ เรื่องเส้นขนาน 
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๕๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒        เวลา ๑๘ ช่ัวโมง 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระที่ ๒ กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค ๒.๒เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรปูเรขาคณิต 
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๕/๑สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงท่ีก าหนดให้ 
สำระส ำคัญ 
  เส้นตรงสองเส้นท่ีอยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกนัต่อเมื่อมีระยะห่างเท่ากันเสมอ  ส่วนของเส้นตรงท่ีแสดง
ระยะห่างระหว่างเส้นขนานต้องต้ังฉากกับเส้นขนาน  เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งท าให้เกิดมุมแย้งสองคู่  
เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งมุมแย้งท่ีเกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากัน เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วท าให้มุม
แย้งมีขนาดเท่ากันเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่ง ขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บนข้าง
เดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ ๑๘๐ องศา  เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วท าให้ขนาดของมุมภายในท่ีอยู่บน
ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ ๑๘๐ องศา เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน 
สำระกำรเรียนรู้ 

 สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

-เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก 
-เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน 
-มุมท่ีเกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง 
-สมบัติของเส้นขนาน 
-การสร้างเส้นขนาน 

สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 - 

สมรรถนะส ำคัญ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.มีวินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
 

ชิ้นงำนหรือภำระงำน 

ใบกิจกรรมเรื่อง เส้นขนาน  
กำรประเมินผล 

รำยกำรประเมิน 
 ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

เส้นต้ังฉากและ
สัญลักษณ์แสดง
การตั้งฉาก 

ใช้สัญลักษณ์แสดง
การตั้งฉากได้
ถูกต้อง๙–๑๐ ข้อ 

ใช้สัญลักษณ์แสดงการ
ต้ังฉากได้ถูกต้อง๗-๘
ข้อ 

ใช้สัญลักษณ์แสดง
การต้ังฉากได้ถูกต้อง
๕-๖ข้อ 

ใช้สัญลักษณ์แสดงการ ต้ัง
ฉากได้ถูกต้อง 

๐-๔ข้อ 

   เส้นขนานและ
สัญลักษณ์แสดง
การขนาน 

ใช้สัญลักษณ์แสดง
การขนานได้
ถูกต้อง๙–๑๐ ข้อ 

ใช้สัญลักษณ์แสดงการ
ขนานได้ถูกต้อง๗-๘
ข้อ 

ใช้สัญลักษณ์แสดง
การขนานได้ถูกต้อง
๕-๖ข้อ 

ใช้สัญลักษณ์แสดงการ
ขนานได้ถูกต้อง 

๐-๔ข้อ 

   การสร้างเส้นขนาน สร้างเส้นขนานได้
ถูกต้อง ๙-๑๐ ข้อ 

สร้างเส้นขนานได้
ถูกต้อง ๗-๘ ข้อ 

สร้างเส้นขนานได้
ถูกต้อง ๕-๖ ข้อ 

สร้างเส้นขนานได้ถูกต้อง 
๐-๔ ข้อ 

    มุมท่ีเกิดจาก
เส้นตัดขวางตัด
เส้นตรงคู่หนึ่ง 

บอกมุมแย้งมุม
ภายในและมุม
ภายนอกท่ีอยู่บน
ข้างเดียวกันของ
เส้นตัดขวางได้
ถูกต้อง๙–๑๐ ข้อ 

บอกมุมแย้งมุมภายใน
และมุมภายนอกท่ีอยู่
บนข้างเดียวกันของ
เส้นตัดขวาง 
ได้ถูกต้อง๗-๘ ข้อ 

บอกมุมแย้งมุม
ภายในและมุม
ภายนอกท่ีอยู่บนข้าง
เดียวกันของ
เส้นตัดขวาง 
ได้ถูกต้อง ๕-๖ข้อ 

บอกมุมแย้งมุมภายในและ
มุมภายนอกท่ีอยู่บนข้าง
เดียวกันของเส้นตัดขวาง 
ได้ถูกต้อง๐-๔ ข้อ 

 

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 

 คะแนน  ๑๔-๑๖คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔ ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๑๑-๑๓ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓  ดี 
 คะแนน   ๘-๑๐ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๗ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้

๑. ทดสอบก่อนเรียน       (๑ ช่ัวโมง) 
๒. เส้นต้ังฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก     (๒ ช่ัวโมง) 
๓. เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน     (๓  ช่ัวโมง) 
๔. สมบัติของเส้นขนาน       (๓  ช่ัวโมง) 
๕. การสร้างเส้นขนาน       (๔  ช่ัวโมง) 
๖. มุมท่ีเกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง     (๔  ช่ัวโมง) 
๗. ครูนักเรียนร่วมกนัสรุปและทดสอบหลังเรียน    (๑ ช่ัวโมง) 

รวม  ๑๘  ช่ัวโมง 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๒ 
๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๒ 
๓.แบบรูปเรขาคณิต 
๔.ใบกิจกรรม/ใบงาน 
๕.แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบันทึกหน่วยกำรเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗ เรื่องรูปส่ีเหล่ียม 
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๕๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒        เวลา ๒๐ ช่ัวโมง 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระที่ ๒ กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๕/๔ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
มำตรฐำน ค ๒.๒เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรปูเรขาคณิต 
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 

ตัวชี้วัด 

 ป.๕/๒ จ าแนกรูปส่ีเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
 ป.๕/๓ สร้างรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ เมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อก าหนดความ
ยาวของเส้นทแยงมุม 

สำระส ำคัญ 

  รูปส่ีเหล่ียมด้านขนานมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสองคู่ ,รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนมีด้านท้ังส่ียาว
เท่ากัน มุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉาก ,รูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกนั
และกัน ,รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมหาได้จากน า
ความยาวของด้านทุกด้านมารวมกัน และความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนอาจหาได้จากส่ีคูณกับความ
ยาวของด้าน พื้นท่ีรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานอาจหาได้จากความสูงคูณความยาวฐาน ,พื้นท่ีรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนอาจ
หาได้จากความสูงคูณความยาวฐานหรือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุม  

สำระกำรเรียนรู้ 
 สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

-ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม 
-การสร้างรูปส่ีเหล่ียม 
-ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม 
-พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน

และรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 
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สมรรถนะส ำคัญ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.มีวินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ชิ้นงำนหรือภำระงำน 

ใบกิจกรรมเรื่อง รูปส่ีเหล่ียม  
 

กำรประเมินผล 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

ชนิดและสมบัติของ 

รูปส่ีเหล่ียม 

บอกชนิดและสมบัติ
ของรูปส่ีเหล่ียม 

ได้ถูกต้อง ๙๐–
๑๐๐% 

บอกชนิดและสมบัติ
ของรูปส่ีเหล่ียม 

ได้ถูกต้อง ๗๐-
๘๙% 

บอกชนิดและสมบัติ
ของรูปส่ีเหล่ียม 

ได้ถูกต้อง ๕๐-๖๙% 

บอกชนิดและสมบัติ
ของรูปส่ีเหล่ียม 

ได้ถูกต้อง ๐-๔๙% 

ความยาวรอบรูปของ
รูปส่ีเหล่ียมด้านขนาน
และรูปส่ีเหล่ียมขนม
เปียกปูน 

หาความยาวรอบรูป
ของรูปส่ีเหล่ียมท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง
๙๐–๑๐๐% 

หาความยาวรอบรูป
ของรูปส่ีเหล่ียมท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง
๗๐-๘๙% 

หาความยาวรอบรูป
ของรูปส่ีเหล่ียมท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง 

๕๐-๖๙% 

หาความยาวรอบรูป
ของรูปส่ีเหล่ียมท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง  ๐-
๔๙% 

พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม
ด้านขนานและรูป
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

หาพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง๙๐–๑๐๐% 

หาพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง๗๐-๘๙% 

หาพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง๕๐-๖๙% 

หาพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง  ๐-๔๙% 
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การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบ
รูปของรูปส่ีเหล่ียม
ด้านขนานและรูป
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
 

แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาว
รอบรูปของรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง๙๐–๑๐๐% 

แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาว
รอบรูปของรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง๗๐-๘๙% 

แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาวรอบ
รูปของรูปส่ีเหล่ียมท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง๕๐-
๖๙% 

แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับความยาว
รอบรูปของรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง  ๐-๔๙% 

การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมด้านขนาน
และรูปส่ีเหล่ียมขนม
เปียกปูน 
 

แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง๙๐–๑๐๐% 

แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง๗๐-๘๙% 

แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง๕๐-๖๙% 

แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง  ๐-๔๙% 

 

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 

คะแนน  ๑๘-๒๐ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๔  ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๑๔-๑๗ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี 
 คะแนน   ๙-๑๓ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๘ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้

๑. ทดสอบก่อนเรียน       (๑ ช่ัวโมง) 
๒. ชนิดและสมบัติของรูปส่ีเหล่ียม      (๔ ช่ัวโมง) 
๓. ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียม      (๔ ช่ัวโมง) 
๔. พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน   (๕  ช่ัวโมง) 
๕. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหล่ียมและพื้นท่ีของรูป 

ส่ีเหล่ียมด้านขนานและรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน    (๕  ช่ัวโมง) 
๖. ครูนักเรียนร่วมกนัสรุปและทดสอบหลังเรียน    (๑ ช่ัวโมง) 

รวม  ๒๐  ช่ัวโมง 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๕ 
๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๕ 
๓.แบบรูปส่ีเหล่ียมชนิดต่างๆ 
๔.โจทย์ปัญหา 
๕.ใบกิจกรรม/ใบงาน 
๖.แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบันทึกหน่วยกำรเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๘  เรื่องปริมาตรและความจุ  
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชาค๑๕๑๐๑        คณิตศาสตร์พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา ๒๐ ช่ัวโมง 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระที่  ๒  กำรวัดและเรขำคณิต 
มำตรฐำน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๕/๓ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ
ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  
มำตรฐำน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรปูเรขาคณิต 
และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 

ป.๕/๔ บอกลักษณะของปริซึม 
สำระส ำคัญ 

รูปเรขาคณิตสามมิติท่ีมีหน้าตัดหรือฐานท้ังสองเป็นรูปหลายเหล่ียมท่ีเท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบท่ี
ขนานกัน มีหน้าข้างเป็นรูปส่ีเหล่ียม เรียกว่าปริซึม ,การเรียกช่ือปริซึม เรียกตามลักษณะของรูปหลายเหล่ียมท่ีเป็น
หน้าตัดหรือฐาน ,ปริซึมส่ีเหล่ียมหรือทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากท่ีมีหน้าทุกหน้าเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส เรียกว่าลูกบาศก์
ปริมาตรหรือความจุ ๑ ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ ปริมาตรหรือความจุ ๑ มิลลิลิตร , ปริมาตรหรือความจุ ๑ ลิตร 
เท่ากับ ปริมาตรหรือความจุ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หรือ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร , ปริมาตรหรือความจุ ๑ ลูกบาศก์
เมตร เท่ากับ ปริมาตรหรือความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร ส่วนการแก้ปัญหาโจทย์ ให้วิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีท าเพื่อหา
ค าตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

 

สำระกำรเรียนรู้ 
 สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

-ลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึม 
-ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
-ความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตรลิตรลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร 
-การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของภาชนะทรงส่ีเหล่ียม

มุมฉาก 
สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 
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สมรรถนะส ำคัญ 
๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.วินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 

ชิ้นงำนหรือภำระงำน 

ใบกิจกรรมเรื่อง ปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

กำรประเมินผล 

รำยกำรประเมิน 
 ระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑.ลักษณะและ
ส่วนต่างๆของ
ปริซึม 

บอกชนิดและสมบัติของ
ปริซึมได้ถูกต้อง ๙๐–
๑๐๐% 

บอกชนิดและสมบัติ
ของปริซึมได้ถูกต้อง 
๗๐-๘๙% 

บอกชนิดและสมบัติ
ของปริซึมได้ถูกต้อง 
๕๐-๖๙% 

บอกชนิดและสมบัติ
ของปริซึมได้ถูกต้อง 
๐-๔๙% 

๔.  ๒.ปริมาตรหรือ
ความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

    วัดปริมาตรหรือความจุ
ของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก
ได้ถูกต้อง๙-๑๐ ข้อ 

วัดปริมาตรหรือ
ความจุของทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉากได้
ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

วัดปริมาตรหรือความ
จุของทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉากได้ถูกต้อง๕-๖ข้อ 

วัดปริมาตรหรือความ
จุของทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉากได้ถูกต้อง๐-๔ 
ข้อ 

๔.  ๓.ความสัมพันธ์
ระหว่างมิลลิลิตร
ลิตรลูกบาศก์
เซนติเมตร 

    หาความสัมพันธ์ระหว่าง
มิลลิลิตรลิตรลูกบาศก์
เซนติเมตรได้ถูกต้อง๙-
๑๐ ข้อ 

    หาความสัมพันธ์
ระหว่างมิลลิลิตร
ลิตรลูกบาศก์
เซนติเมตรได้ถูกต้อง 
๗-๘ ข้อ 

    หาความสัมพันธ์
ระหว่างมิลลิลิตรลิตร
ลูกบาศก์เซนติเมตรได้
ถูกต้อง     ๕-๖ ข้อ 

    หาความสัมพันธ์
ระหว่างมิลลิลิตรลิตร
ลูกบาศก์เซนติเมตร
ได้ถูกต้อง     ๐-๔ 
ข้อ 

   ๔.ความสัมพันธ์
ระหว่างลิตรกับ
ลูกบาศก์เมตร 

หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ลิตรกับลูกบาศก์เมตรได้
ถูกต้อง ๙-๑๐ ข้อ 

หาความสัมพันธ์
ระหว่างลิตรกับ
ลูกบาศก์เมตรได้
ถูกต้อง ๗-๘ ข้อ 

หาความสัมพันธ์
ระหว่างลิตรกับ
ลูกบาศก์เมตรได้
ถูกต้อง ๕-๖ ข้อ 

หาความสัมพันธ์
ระหว่างลิตรกับ
ลูกบาศกเ์มตรได้
ถูกต้อง ๐-๔ ข้อ 
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๕.การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตรและ 
ความจุ 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๙-๑๐ ข้อ 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๗-๘ข้อ 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง๕-๖ข้อ 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง๐-๔ข้อ 

 

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 

 คะแนน  ๑๘-๒๐ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๔  ดีเย่ียม 
 คะแนน  ๑๔-๑๗ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี 
 คะแนน   ๙-๑๓ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   ๐-๘ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้

๑. ทดสอบก่อนเรียน       (๑ ช่ัวโมง) 
๒. ลักษณะของปริซึม       (๓ ช่ัวโมง) 
๓. ปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก      (๒ ช่ัวโมง) 
๔. ความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก      (๒ ช่ัวโมง) 
๕. ความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตรลิตรลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร (๕ ช่ัวโมง) 
๖. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและความจุของ 
     ภาชนะทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก      (๖ ช่ัวโมง) 

๗. ครูนักเรียนร่วมกนัสรุปและทดสอบหลังเรียน    (๑ ช่ัวโมง) 
รวม  ๒๐  ช่ัวโมง 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๕ 
๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๕ 
๓.แผนภูมิความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร/ความจุ 
๔.แผนภาพการหาปริมาตร/ความจุ 
๕.โจทย์ปัญหา 
๖.ใบกิจกรรม/ใบงาน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนรำยบุคคล 

ค ำช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ล ำดับที่ รำยกำรประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การแสดงความคิดเห็น    

2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    

3 การท างานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    

4 ความมีน้ าใจ    

5 การตรงต่อเวลา    

รวม 
 

 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                   ............../.................../................ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

12 - 15 ดี 

8 - 11 พอใช ้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
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  แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม  

 

ค ำช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ล ำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

กำรแสดง 

ควำมคิดเห็น 

กำรยอมรับ
ฟังคนอื่น 

กำรท ำงำน 

ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

ควำมมีน้ ำใจ 

กำรมี 

ส่วนร่วม 
ในกำร

ปรับปรุง 

ผลงำนกลุ่ม 

รวม 

15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 

                  

                  

                  

                  

 

                                                                  ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมิน 

 ............../.................../............... 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน 

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 

12 - 15 ดี 

8 - 11 พอใช ้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

- ต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีก าหนด     

 

 

เกณฑ์กำรประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ าเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     

-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคดิ ความเข้าใจ ด้วยภาษาที่เหมาะสม     

-มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร     

- ใช้วิธีสื่อสารที่เหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้     

-มีความสามารถในการคดิสังเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     

-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและแก้ปัญหา     

-ตัดสินใจโดยค านึงถงึผลกระทบที่จะเกิดขึ้น     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ท างานรว่มกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข     

-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการด าเนินชีวติ     

-มีวิธีการหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างเหมาะสม     

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการท างานที่เหมาะสมกับตนเอง     

-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลย ี     

 

เกณฑ์กำรประเมินผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ าเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐ คะแนน 
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เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ดีมาก  

หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐พอใช้           ๓๑–๓๙ดี    ๔๐ – ๔๘ดีมาก 

 
แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 

- ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

- ระดับกำรปฏิบัติ   ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด    ๓ หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

- ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระ
การเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิน้งาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

  รวม/        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย/        สรุปผล   

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
-  

-   
 

 



    

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๙ 
 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 

๑. นางธนพร   อรชร                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒. นายปรีดี    ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓. นางสวีวรรณ์   ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔. นายภัทรพล   สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕. นางสุนีย์   ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖. นางสาวจีระวรรณ   จันทร์ชูกล่ิน  ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗. นางสาวสุชาดา   พึ่งพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๘. นางสาวอโนทัย   สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท์   จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๐. นายสุขสันต์   ผมทอง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
11.นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
12.นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียยนบ้านนาวัลเปรียง 
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