
รายละเอียดวิชา

วิชา คณิตศาสตร์์  5                                               รหัสวิชา ค15101            จำนวน  4  คาบ / สัปดาห์  4.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                           ภาคเรียนที่ 2/2557                   ครูผู้สอน มิสวรัญญา  วนัสบดี

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

8.  รูปส่ีเหลี่ยม

     8.1 ชนิดของรูปส่ีเหลี่ยม

     8.2 การสร้างรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก

     8.3 การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่

           ของรูปส่ีเหลี่ยม

     8.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว

           รอบรูปและพื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยม

           มุมฉาก

     8.5 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

ค 2.1

ค 2.2

ค 3.1

ค 3.2

ค 6.1 

ป.5/2 หาความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม

ป.5/3 หาพื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม

ป.5/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม

          มุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม

ป.5/2 บอกลักษณะ ความสัมพันธ์ และจำแนกรูปส่ีเหลี่ยมชนิดต่างๆ

ป.5/2 สร้างรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลม

ป.5/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ป.5/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  

ป.5/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

9.  รูปสามเหลี่ยม

     9.1 ชนิดของรูปสามเหลี่ยม

     9.2 ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม

     9.3 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

     9.4 ความยาวรอบรูปของรูป

           สามเหลี่ยม 

     9.5 การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 

     9.6 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

ค 2.1

ค 2.2

ค 3.1

ค 3.2

ค 6.1 

ป.5/2 หาความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม

ป.5/3 หาพื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม

ป.5/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม

          มุมฉาก และรูปสามเหลี่ยม

ป.5/3 บอกลักษณะ ส่วนประกอบ ความสัมพันธ์และจำแนกรูป

          สามเหลี่ยมชนิดต่างๆ

ป.5/2 สร้างรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลม

ป.5/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ป.5/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  

ป.5/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

10.  รูปวงกลม

     10.1 ลักษณะและสมบัติของรูป

             วงกลม

     10.2 การสร้างรูปวงกลม

     10.3 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

ค 3.2

ค 6.1 

ป.5/2 สร้างรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลม 

ป.5/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ป.5/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

11. บทประยุกต์

     11.1 ความหมาย การอ่าน และการ

             เขียนร้อยละ

     11.2 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น

             ตัวประกอบของ 10 และ 100 ใน

             รูปทศนิยม และร้อยละ

     11.3 เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ

     11.4 โจทย์ปัญหาที่ใช้บัญญัติไตรยางศ์

     11.5 โจทย์ปัญหาร้อยละ  (ท้องถิ่น)

     11.6 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

ค 1.1

ค 1.2

ค 6.1 

ป.5/3  เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ  เขียนร้อยละในรูป

           เศษส่วนและทศนิยม และเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและ

           ร้อยละ

ป.5/3 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์

          ปัญหาระคนของ จำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และ    ร้อยละ 

          พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ  และ

          สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้

ป.5/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ป.5/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

          เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

          เหมาะสม

ป.5/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ป.5/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  

12.  รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตร

       ของทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก

     12.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ

     12.2 การหาปริมาตร

     12.3 ความสัมพันธ์ของหน่วยวัด

             ปริมาตรหรือความจุ

     12.4 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

ค 2.1

ค 3.1

ค 6.1 

ป.5/1 บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตรหรือความจุ

ป.5/5 หาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  

ป.5/1 บอกลักษณะและจำแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆ

ป.5/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

          เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

          เหมาะสม

ป.5/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การวัดและประเมินผล

W คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ภาระงาน  

    -  แบบฝึกหัด

    -  ท่องสูตรพื้นที่ส่ีเหลี่ยม

       และวงกลม

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝึกหัด

3. แบบบันทึกการท่องสูตร

25 ค 2.1 ป.5/2-3      

ค 2.2 ป.5/1

ค 3.1 ป.5/2         

ค 3.2 ป.5/2

ค 6.1 ป.5/4-6
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 2.1 ป.5/2-3      

ค 2.2 ป.5/1

ค 3.1 ป.5/2         

ค 3.2 ป.5/2

ค 6.1 ป.5/4-6

3. หลังกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ภาระงาน  

    -  แบบฝึกหัด

3. ชิ้นงาน 

    -  ประดิษฐ์รูปทรงเรขาคณิต

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝึกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ค 1.1 ป.5/3          

ค 1.2 ป.5/3

ค 2.1 ป.5/1,5       

ค 3.1 ป.5/1

ค 6.1 ป.5/1-2,4-5

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.1 ป.5/3          

ค 1.2 ป.5/3

ค 2.1 ป.5/1,5       

ค 3.1 ป.5/1

ค 6.1 ป.5/1-2,4-5

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจแบบฝึกหัด แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยW์ W                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตW W W

3.   มีวินัยW W W W W W 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง W W W W W 6.   มุ่งม่ันในการทำงานW W

7.   รักความเป็นไทยW W W W W 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขW W W W 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารW W W W 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาW W W W 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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