ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

1. รหัสวิชา
2. จํานวนคาบที่สอนต่อสัปดาห์
3. ชื่อวิชา
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้
5. รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ค.15101
5 คาบ / สัปดาห์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม
นางสาววรัญญา เป้งทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

6. ระดับชั้นที่สอน
7. คําอธิบายรายวิชา
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จํานวน 180 คาบ
รหัส ค.151001
ศึกษาฝึกทักษะการคิดคํานวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ทศนิยมและจํานวนนับกับศูนย์ ทบทวนความหมายของทศนิยมหนึ่งตําแหน่งและสอง
ตําแหน่ง การเขียนและการอ่าน การเขียนและอ่านทศนิยม 2 ตําแหน่ง การเปลี่ยนหน่วยโดยการใช้
ทศนิยม การเขียนและอ่านทศนิยมสามตําแหน่ง ความสัมพันธ์ระหว่าง 1, 0.1, 0.01, และ 0.001
ระบบทศนิยมและจํานวนนับกับศูนย์ความสัมพันธ์ของ 10 เท่า, 100 เท่า,

เท่าและ

เท่า

ของทศนิยม จํานวนคู่และจํานวนคี่ การบวกและการลบทศนิยม
การประมาณค่า ทบทวน (ค่าประจําหลักและค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก การเขียนในรูป
กระจาย การเรียงลําดับจํานวน แบบรูปและความสัมพันธ์ แบบรูปและความสัมพันธ์ ลําดับของ
จํานวน สถานการณ์หรือปัญหา การประมาณค่า
การคูณทศนิยม การคํานวณและวิธีการทศนิยมคูณด้วยจํานวนนับกับศูนย์ การคํานวณ
และวิธีการคูณในแนวตั้งจํานวนนับกับศูนย์ด้วยทศนิยม การคํานวณและวิธีการคูณทศนิยมด้วย
ทศนิยม การคํานวณด้วยจํานวนที่มีค่าไม่นอ้ ยกว่า 1 กฎการคํานวณ กฎการแจกแจง โจทย์ปัญหา
การคูณทศนิยม
เส้นตั้งฉากและเส้นขนาน ความหมายเส้นตั้งฉาก การสร้างเส้นตั้งฉาก ความหมายเส้น
ขนานสมบัติเส้นขนาน การสร้างเส้นขนาน
รูปสีเ่ หลี่ยมต่างๆ สร้างรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ จากจุด ความหมายรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ความหมายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน สมบัติสี่เหลี่ยมด้านขนาน การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
ความหมายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สมบัติสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ความหมายส้นทแยงมุมของรูป
สี่เหลี่ยม สมบัติเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม การสร้างแบบรูปจากรูปสี่เหลี่ยมต่าง
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การหารทศนิยม การหารทศนิยมด้วยจํานวนนับกับศูนย์ ศูนย์เป็นผลหารในหลักหน่วย
วิธีการหารทศนิยม การหารด้วยจํานวนที่น้อยกว่า 1 โจทย์ปัญหาการหาร การหารด้วยทศนิยม
มุมของรูปต่างๆ ทบทวน (การเรียกชื่อมุม การเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม การ
วัดขนาดของมุมเป็นองศา การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์) มุมของรูปสามเหลี่ยม มุมของรูป
สี่เหลี่ยมสร้างแบบรูปจากรูปสี่เหลี่ยมต่างๆ มุมของรูปหลายเหลี่ยม
พื้นที่ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ความสัมพันธ์ของความยาวฐานและส่วนสูงของรูป
สี่เหลี่ยมด้านขนานกับพื้นที่ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ความสัมพันธ์ของความสูงของรูปสามเหลี่ยมกับ
พื้นที่วิธีการหาพื้นที่ของรูปต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านและพื้นที่
เศษส่วน เศษส่วนที่เท่ากันกัน การบวกและการลบเศษส่วน ผลจากการหารตัวเศษและตัว
ส่วนความสัมพันธ์ของเศษส่วนและทศนิยม และการเปรียบเทียบ การบวกลบจํานวนคละ
วงกลม การสร้างรูปวงกลมและส่วนประกอบของรูปวงกลม ความสัมพันธ์เส้นผ่าน
ศูนย์กลางและเส้นรอบวง หาพื้นที่รูปวงกลม หาพื้นที่บางส่วนของวงกลม
อัตราส่วนและกราฟ อัตราส่วน อัตราส่วนของ 2 ปริมาณ ร้อยละ อัตราส่วนที่มากกว่า
100% โจทย์ปัญหาอัตราส่วน โจทย์ปญ
ั หาการคูณ การหาร ( บัญญัติไตรยางศ์) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการจําแนกข้อมูลโดยการสังเกต และการสํารวจ การอ่านแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และ
อภิปรายกราฟแถบ การสร้างกราฟแถบ กราฟวงกลม การสร้างกราฟวงกลม
รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ปริมาตรของทรงสี่เหลีย่ มมุม
ฉาก ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก หน่วยของปริมาตรและหน่วยของความจุ ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยของปริมาตรหรือหน่วยของความจุ ( ลิตร) มิลลิลิตร , ลูกบาศก์เซนติเมตร (ซีซ)ี และ
ลูกบาศก์เมตร ) การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การหาความจุ และการแก้ปญ
ั หา
หลีกเลี่ยงความฟุ่มเฟือย บัญชีรายรับ – รายจ่าย บันทึกรายรับรายจ่าย การบันทึกรายรับ
รายจ่ายในการทัศนศึกษา วิเคราะห์การใช้จ่าย
สรุปบทเรียนชัน้ ป.5 มาดูห้องครัวกัน จํานวนและการคํานวณ ปริมาณและการวัด รูป
การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ พร้อมทั้งสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจและนําประสบการณ์ดา้ นความรู้ความคิดรวมทั้งทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เห็นคุณค่า ความสําคัญ สามารถนําไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
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ตัวชี้วัด ค 1.1 ป 5/1 , ป5/2 ค 1.2 ป5/1 ป5/2 ป5/3 ค 2.1 ป5/1 ป5/2
ป5/3 ป5/4 ค2.2 ป5/1 ป5/2 ป5/3 ค 3.1 ป5/1 ป5/2 ป5/3 ป5/4 ป5/5
ค3.2 ป5/1 ค 4.1 ป5/1 ป5/2 ค 5.1 ป5/1 ป5/2 ป5/3 ค 6.1 ป5/1 ป5/2 ป5/3
ป5/4 ป5/5 ป5/6
8. วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนและอ่านเศษส่วนจํานวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง
2. เปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง
3. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ เขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม และเขียน
ทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ
4. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคําตอบ
5. บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่คําตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองตําแหน่ง
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ
6. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจํานวนนับ
เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ และสร้างโจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับจํานวนนับได้
7. บอกค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มสิบเต็มร้อย และเต็มพันของจํานวนนับและนําไปใช้
ได้
8. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตร หรือความจุ
9. หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม
10. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม
11. วัดขนาดของมุม
12. หาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
13. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและรูปสามเหลี่ยม
14. บอกลักษณะและจําแนกรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ
15. บอกลักษณะ ความสัมพันธ์และจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
16. บอกลักษณะ ส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ และจําแนกรูปสามเหลีย่ มชนิดต่าง ๆ
17. สร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์
18. สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยม และรูปวงกลม
19. สร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก
20. บอกจํานวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจํานวนที่กําหนดให้
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21. เขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจํานวน
22. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
23. บอกได้ว่าเหตุการณ์ที่กําหนดให้นั้น เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้และ
ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
24. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
25. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
26. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
27. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ
นําเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
28. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
29. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9. เนื้อหารายวิชา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ภาคเรียนที่ 1
หัวข้อที่สอน
ทศนิยมและจํานวนนับกับศูนย์
การประมาณค่า
การคูณทศนิยม
เส้นตั้งฉากและเส้นขนาน
รูปสี่เหลี่ยมต่างๆ
การหารทศนิยม
มุมของรูปต่างๆ
ภาคเรียนที่ 2
หัวข้อที่สอน
พื้นที่ของรูป
เศษส่วน
วงกลม
อัตราส่วนและกราฟ
บทประยุกต์
สรุปบทเรียนชั้น ป.5

จํานวนคาบ
10
1
10
5
10
13
5

จํานวนคาบ
6
7
4
13
12
4
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ลําดับที่
หัวข้อที่สอน
7 รูปเรขา คณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
8 หลีกเลี่ยงความฟุ่มเฟือย

จํานวนคาบ
10
5

10. วิธีการจัดการเรียนรู้
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด(Open
Approch) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จําเป็น
สําหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสยั
11. สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือคณิตศาสตร์สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1
2. หนังสือคณิตศาสตร์สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2
3. คู่มือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(ยูนิทอี)
4. คู่มือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคปลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(ยูนิทอี)
12. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับยูนิทอี
มีการประเมินผล 3 ส่วน ดังนี้
1) การประเมินผลก่อนเรียน
2) การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
3) การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
ดังมีรายละเอียดของการประเมินแต่ละส่วน คือ
1) การประเมินผลก่อนเรียน
ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนตรวจสอบความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นของนักเรียน
ก่อนสอน โดยใช้การทดสอบหรือวิธีอื่นๆ
2) การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้
2.1) ประเมินจากแบบฝึก โดยใช้เกณฑ์ตัดสินอย่างน้อยร้อยละ 80 ตัดสินแบบ
ผ่านหรือไม่ผ่าน
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2.2) ประเมินผลจากผลงานในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
ผลงานทั้งหมด
2.3) ประเมินผลจากแบบทดสอบประจําหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ตัดสินอย่าง
น้อยร้อยละ 60 ตัดสินแบบผ่านหรือไม่ผ่าน ผูท้ ี่ไม่ผ่านจะได้รับการซ่อม 2 ครั้ง ในกรณีที่
ซ่อมผ่านแล้วให้เก็บคะแนนได้ร้อยละ 60 ถ้าไม่ผ่านให้ใช้คะแนนที่ได้มากที่สุด
คะแนนเต็มของข้อสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้แต่ละชุดขึ้นอยู่กับความสําคัญของ
เนื้อหา
3) การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
3.1) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
3.2) ประเมินผลจากงานที่กาํ หนดไว้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของผลงานทั้งหมด
3.3) การประเมินผลจากการเรียนแต่ละภาค มีดังนี้
3.3.1) คะแนนจากแบบทดสอบประจําบท คิดเป็นร้อยละ 30
3.3.2) คะแนนจากการประเมินพฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 10 การประเมิน
พฤติกรรม จะประเมินจากการร่วมกิจกรรม ความตั้งใจเรียน ความรับผิดชอบในการส่งงาน
3.3.3) คะแนนจากการประเมินผลงาน ( Portfolio) คิดเป็นร้อยละ 30
3.3.3.1) เกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงาน ดังนี้
ระดับ 4 หมายถึง ผลงานยอดเยี่ยม
ระดับ 3 หมายถึง ผลงานดี
ระดับ 2 หมายถึง ผลงานพอใช้
ระดับ 1 หมายถึง ผลงานต้องปรับปรุง
3.3.3.2) วิธีการประเมินชิ้นงาน
ประเมินโดยตนเอง / เพื่อน /ผู้ปกครอง / ครู
3.3.3.3) สรุปการประเมินชิ้นงาน
(1) สรุปผลจากการประเมินชิ้นงาน ครูจะเป็นผู้รวบรวม
ผลการประเมินจากทุกฝ่ายแล้วสรุปตามเกณฑ์การให้
คะแนน
ชิ้นงาน
(2) นําคะแนนจากการสรุปผลงานทุกชิ้นงานมารวมกันแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 10
(3) พิจารณาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
3.4) คะแนนจากแบบทดสอบปลายภาค คิดเป็นร้อยละ 30
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กรณีการสอบปลายภาคมีแบบทดสอบหลายฉบับให้นําคะแนนตามที่ได้ทุก
ฉบับมารวมกันโดยพิจารณา ดังนี้
3.4.1) กรณีที่นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 60 ให้คิดคะแนนตามที่ได้ แต่ถ้าไม่
ผ่านบางฉบับให้สอบซ่อมฉบับนั้นได้ 1 ครั้ง ถึงแม้ว่าเมือ่ รวมคะแนนทั้งหมดแล้วอยูใ่ นเกณฑ์ผ่าน ก็
ไม่นําคะแนนทีส่ อบผ่านมาคิดคะแนนรวม
3.4.2) กรณีที่นักเรียนสอบทุกฉบับไม่ผ่านร้อยละ 60 ให้มสี ิทธิส์ อบซ่อมได้
ฉบับละ 1 ครั้ง โดยคิดคะแนนรวมเกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 ของคะแนนสอบปลายภาค
3.4.3) กรณีที่นักเรียนสอบซ่อมแล้วได้คะแนนไม่ผ่านร้อยละ 60 ให้คิด
รวมครั้งที่ได้คะแนนมากที่สดุ
3.4.4) แบบทดสอบปลายภาคจะเป็นเนื้อหาที่เรียนในภาคเรียนนั้นๆ
การประเมินผลการเรียนปลายภาค ให้ใช้คะแนนเก็บระหว่างภาคและคะแนน
สอบปลายภาคมารวมกันแล้วจัดเป็นระดับคะแนน ตามความหมายของคะแนน ดังนี้
ระดับ 4
ดีมาก
หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ระดับ 3
ดี
หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 – 79
ระดับ 2
ค่อนข้างดี
หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 – 69
ระดับ 1
พอใช้
หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 – 59
ระดับ 0
ต้องแก้ไข
หมายถึง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 0 – 49
13. สถานที่เรียน
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ยูนิทอี 1 และยูนิทอี 2)
14. เอกสารอ้างอิง
เกื้อจิตต์ ฉิมทิม.2556. คู่มือการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ภาคต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ยูนิทอี).
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
เกื้อจิตต์ ฉิมทิม.2556. คู่มือการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ภาคปลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ยูนิทอี).
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์.2554. คณิตศาสตร์สําหรับชัน้ ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1.
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์.2554. คณิตศาสตร์สําหรับชัน้ ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2.
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา
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