
รายละเอียดวิชา

วิชา คณิตศาสตร  5                                               รหัสวิชา ค15101            จำนวน  4  คาบ / สัปดาห  4.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                   ครูผูสอน มิสวรัญญา  วนัสบดี

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  จำนวนนับ  การบวก ลบ คูณ หาร

     1.1 หลัก คาประจำหลัก และคาของ

           เลขโดดในแตละหลักของ

           จำนวนนับ

     1.2 การประมาณคาใกลเคียงจำนวน 

           เต็มสิบ เต็มรอย เต็มพัน 

           - การประมาณคา  จำนวนส่ิงของ

             ที่อยูรอบตัวในทองถิ่น ในชุมชน

             ตำบล  อำเภอ ตามสถานการณที ่ 

             กำหนด (ทองถิ่น)

     1.3 โจทยปญหาการบวก  การลบ  

           การคูณ และการหารจำนวนนับ

     1.4 โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร

           ระคน   

     1.5 แบบรูปและจำนวน

     1.6 แทรกคำศัพท (ASEAN)

ค 1.1

ค 1.2

ค 1.3 

ค 4.1

ค 6.1 

ป.5/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสวนและทศนิยมไมเกิน

          สองตำแหนง

ป.5/3 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการบวก 

          การลบ การคูณ การหารและโจทยปญหาการบวก การลบ 

          การคูณ การหารระคน พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ

          สมผลของคำตอบ  และสรางโจทยปญหาได

ป.5/1 หาคาประมาณใกลเคียงเปนจำนวนเต็มสิบ  เต็มรอย และ

          เต็มพันของจำนวนนับได

ป.5/1 บอกจำนวนและความสัมพันธในแบบรูปของจำนวนที่

          กำหนดให

ป.5/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ป.5/2 ใชความรู  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ

          เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยาง

          เหมาะสม

ป.5/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม

ป.5/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ป.5/5 เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร  และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ

2.  มุมและเสนขนาน

     2.1 การวัดขนาดของมุมโดยใชไม

           โพรแทรกเตอร

     2.2 การสรางมุมโดยใชโพรแทรกเตอร

     2.3 การสรางเสนขนานใหผานจุดที่ 

           กำหนดใหโดยใชไมฉาก

     2.4 แทรกคำศัพท (ASEAN)

ค 2.1

ค 3.2

ค 6.1 

ป.5/4 วัดขนาดของมุม

ป.5/1 สรางมุมโดยใชไมโพรแทรกเตอร

ป.5/3 สรางเสนขนานโดยใชไมฉาก

ป.5/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ป.5/5 เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร  และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3.  สถิติและความนาจะเปนเบื้องตน

     3.1 การเขียนแผนภูมิแทง

     3.2 การอานแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ

     3.3 การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดข้ึน

           ของเหตุการณตางๆ

     3.4 แทรกคำศัพท (ASEAN)

ค 5.1

ค 5.2

ค 6.1 

ป.5/1  เขียนแผนภูมิแทงที่มีการยนระยะของเสนแสดงจำนวน

ป.5/2  อานขอมูลจากแผนภูมิแทงเปรียบเทียบ

ป.5/1  บอกไดวาเหตุการณที่กำหนดใหนั้น “เกิดข้ึนแนนอน” 

           “อาจจะเกิดข้ึนหรือไมก็ได”  “ไมเกิดข้ึนอยางแนนอน”

ป.5/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ป.5/5 เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร  และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ

4.  เศษสวน

     4.1 ความหมายของเศษสวนแท 

           เศษเกิน และจำนวนคละ

     4.2 เศษสวนกับจำนวนนับ

     4.3 การเขียนเศษเกินในรูปจำนวน

           คละ และการเขียนจำนวนคละใน

           รูปเศษเกิน

     4.4 เศษสวนที่เทากันและเศษสวน

           อยางต่ำ

     4.5 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

           เศษสวน

     4.6 แทรกคำศัพท (ASEAN)

ค 1.1

ค 6.1 

ป.5/1 เขียนและอานเศษสวน จำนวนคละ และทศนิยมไมเกินสอง

          ตำแหนง

ป.5/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสวนและทศนิยมไมเกิน

          สองตำแหนง

ป.5/3 เขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและรอยละ เขียนรอยละในรูป

          เศษสวนและทศนิยม และเขียนทศนิยมในรูปเศษสวนและ

          รอยละ

ป.5/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม

ป.5/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

5.  การบวก การลบ การคูณ การหาร

     เศษสวน

     5.1 การบวกและการลบเศษสวนที่ตัว

           สวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของตัว

           สวนอีกตัวหนึ่ง

     5.2 การคูณเศษสวน

     5.3 การหารเศษสวน

     5.4 การบวก ลบ คูณระคนของ

           เศษสวน

    5.5 โจทยปญหาของเศษสวน 

           -  การแกโจทยปญหาเศษสวน  

              จากขอมูลจำนวนขอมูลตางๆใน

              ชุมชน  หมูบาน  อำเภอ หรือ

              ส่ิงแวดลอมที่อยูใกลตัว

              (ทองถิ่น)

           - จำนวนนับสมาชิกในองคกร

             ตางๆ เชน ในหมูบาน  ในตำบล  

             ในอำเภอ  ที่แสดงเปนเศษสวน  

             (ทองถิ่น)

ค 1.2

ค 4.1

ค 6.1 

ป.5/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษสวน 

          พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

ป.5/3 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย

          ปญหาระคนของจำนวนนับ เศษสวน ทศนิยมและรอยละ

          พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและ

          สรางโจทยปญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได

ป.5/1 บอกจำนวนและความสัมพันธในแบบรูปของจำนวนที่

          กำหนดให

ป.5/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม

ป.5/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ป.5/5 เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร  และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5. (ตอ) 

          - การแสดงจำนวนนับเปน

             เศษสวนของจำนวนผลิตภัณฑ

             และสินคาในชุมชน(ทองถิ่น)

          - การแกโจทยปญหาเศษสวน จาก

            ขอมูลจำนวนขอมูลตางๆใน

            ชุมชน  หมูบาน  อำเภอ หรือ

            ส่ิงแวดลอมที่อยูใกลตัว 

            (ทองถิ่น)

     5.6 แบบรูปและจำนวน

     5.7 แทรกคำศัพท (ASEAN)

6.  ทศนิยม

     6.1 คาประจำหลักและการเขียนในรูป

           กระจาย

     6.2 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

           ทศนิยมไมเกินสองตำแหนง

     6.3 การเขียนทศนิยมไมเกินสอง

           ตำแหนงในรูปเศษสวน

     6.4 การเขียนเศษสวนที่ตัวสวนเปน

           ตัวประกอบของ 10 และ 100 ใน

           รูปทศนิยม

     6.5 แทรกคำศัพท (ASEAN)

ค 1.1

ค 6.1 

ป.5/1 เขียนและอานเศษสวน จำนวนคละ และทศนิยมไมเกินสอง

          ตำแหนง

ป.5/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสวนและทศนิยมไมเกิน

          สองตำแหนง

ป.5/3 เขียนเศษสวนในรูปทศนิยมและรอยละ เขียนรอยละในรูป

          เศษสวนและทศนิยม และเขียนทศนิยมในรูปเศษสวนและ

          รอยละ

ป.5/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม

ป.5/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

7.  การบวก ลบ คูณทศนิยม

     7.1 การบวกและการลบทศนิยม

           ไมเกินสองตำแหนง    

          - จำนวนนับสมาชิกในองคกร

            ตางๆ เชน ในหมูบาน  ในตำบล  

            ในอำเภอ  ที่แสดงเปน ทศนิยม  

            (ทองถิ่น)

      7.2 การคูณทศนิยม

      7.3 การบวก ลบ คูณระคนของ

            ทศนิยม  

           - การแสดงจำนวนนับเปน

             ทศนิยมของจำนวนผลิตภัณฑ

             และสินคาในชุมชน(ทองถิ่น)

     7.4 โจทยปญหาการบวก การลบ 

           และการคูณทศนิยม

          - การแกโจทยปญหา ทศนิยมจาก  

            ขอมูลจำนวนขอมูลตางๆใน

            ชุมชน  หมูบาน  อำเภอ หรือ

            ส่ิงแวดลอมที่อยูใกลตัว(ทองถิ่น) 

ค 1.2

ค 4.1

ค 6.1 

ป.5/2  บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่คำตอบ

           เปนทศนิยมไมเกินสองตำแหนง พรอมทั้งตระหนักถึงความ

           สมเหตุสมผลของคำตอบ

ป.5/3 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย

          ปญหาระคนของจำนวนนับ เศษสวน ทศนิยมและรอยละ

          พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและ

          สรางโจทยปญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได

ป.5/1 บอกจำนวนและความสัมพันธในแบบรูปของจำนวนที่

          กำหนดให

ป.5/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ป.5/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลไดอยางเหมาะสม

ป.5/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การ

          ส่ือความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ป.5/5 เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ  
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

7. (ตอ)

      7.5 แบบรูปและจำนวน

      7.6 แทรกคำศัพท (ASEAN)

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. สอบยอย

2. ภาระงาน  

    -  แบบฝกหัด

    -  ทองสูตรคูณ

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝกหัด

3. แบบบันทึกการทองสูตรคูณ

25 ค 1.1 ป.5/1-2      

ค 1.2 ป.5/3

ค 1.3 ป.5/1         

ค 2.1 ป.5/4

ค 3.2 ป.5/1,3      

ค 4.1 ป.5/1

ค 5.1 ป.5/1         

ค 5/2 ป.5/1          

ค 6.1 ป.5/1-5

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.1 ป.5/1-2      

ค 1.2 ป.5/3

ค 1.3 ป.5/1         

ค 2.1 ป.5/4

ค 3.2 ป.5/1,3      

ค 4.1 ป.5/1

ค 5.1 ป.5/1         

ค 5/2 ป.5/1          

ค 6.1 ป.5/1-5

3. หลังกลางภาค 1. สอบยอย

2. ภาระงาน  

    -  แบบฝกหัด

    -  ทองสูตรคูณ

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝกหัด

3. แบบบันทึกการทองสูตรคูณ

25 ค 1.1 ป.5/2-3      

ค 1.2 ป.5/1-3

ค 4.1 ป.5/1          

ค 6.1 ป.5/1,3-5

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.1 ป.5/2-3      

ค 1.2 ป.5/1-3

ค 4.1 ป.5/1          

ค 6.1 ป.5/1,3-5

วก 103/56



การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจแบบฝกหัด แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยY Y                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตY Y Y

3.   มีวินัยY Y Y Y Y Y 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Y Y Y Y Y 6.   มุงม่ันในการทำงานY Y

7.   รักความเปนไทยY Y Y Y Y 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขY Y Y Y 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารY Y Y Y 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาY Y Y Y 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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