


คาํนํา 

 

แผนการจดัการเรียนการสอน   หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  สาระความรู้พืน้ฐาน  รายวิชา คณิตศาสตร์          

พค11001  ระดบั ประถมศกึษา  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) จดัทําขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบด้วย แนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบ 

ONIE MODEL  4  ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 การกําหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้ (O : Orientation)  ขัน้ตอนท่ี 2 การแสวงหาข้อมลูและจดัการเรียนรู้ 

(N : New ways of  learning)  ขัน้ตอนท่ี 3 การปฏิบตัิและนําไปประยกุต์ใช้ (I : Implementation) ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผล (E : Evaluation) แผนการสอนเล่มนีใ้ช้ส่ือ

การจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือรองรับบริบทของแตล่ะพืน้ท่ีด้วยการบรูณาการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการสอน ในการจดัทําแผนการจดัการเรียน

การสอนเล่มนี ้ ผู้จดัทําได้รวบรวมองค์ความรู้  ทกัษะและสภาพปัญหาจากการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผ่านมาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผา่นส่ือการจดัการเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม 

ขอขอบคณุ ภาคีเครือข่ายและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีให้คําแนะนําและแนวทางในการพฒันาปรับปรุงแผนการจดัการเรียนการสอนเล่มนีจ้นสําเร็จเป็น

รูปเล่มสมบรูณ์  ผู้จดัทําหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการจดัการเรียนการสอนเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ นําไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพบ

ข้อผิดพลาดหรือมีข้อเสนอแนะประการใดผู้จดัทําขอน้อมรับไว้ปรับปรุงแก้ไขด้วยความยินดีย่ิง 

 

                              อาคม  จนัตะนี   

                                         มกราคม   2558 
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คาํอธิบายรายวิชา พค11001 คณิตศาสตร์  จาํนวน  3  หน่วยกติ 

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัจํานวนและการดําเนินการ  เศษสว่น ทศนิยม และร้อยละ การวดั เรขาคณิต สถิตแิละความนา่จะเป็นเบือ้งต้น 

ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเร่ืองดังต่อไปนี ้

จาํนวนและการดาํเนินการ  การอา่นและเขียนตวัเลขแทนจํานวน การเขียนในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบจํานวน การเรียงลําดบั การประมาณคา่ สมบตัิ

ของจํานวน การบวก ลบ คณู หาร การแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์และตวัประกอบของจํานวนนบั 

เศษส่วน การอา่นและเขียนเศษสว่น การเปรียบเทียบเศษสว่น การบวก ลบ คณู หาร  และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ 

ทศนิยม การอา่นและเขียนทศนิยม การเขียนในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบทศนิยม การเรียง ลําดบั การประมาณคา่ ความสมัพนัธ์ระหว่างทศนิยมกบัเศษส่วน การ

บวก ลบ คณู หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ 

ร้อยละ ความหมายของร้อยละและการใช้สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ (%) ความสัมพันธ์ระหว่าง เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ โจทย์ปัญหา การคูณ หาร 

(บญัญตัไิตรยางศ์) และการประยกุต์ 

การวัด การวดัความยาวและระยะทาง การชัง่ การตวง การหาพืน้ท่ี ปริมาตรและความจ ุทิศและแผนผงั เงิน เวลา อณุหภมูิ การคาดคะเน ท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั 

เรขาคณิต ชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิต ิลกูบาศก์ การประดษิฐ์รูปเรขาคณิตสองมิตหิรือสามมิติ 

สถติ ิการเก็บรวบรวมข้อมลู การจําแนกข้อมลูโดยการสงัเกตและการสํารวจ การอ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบกราฟเส้น และแผนภูมิ

รูปวงกลม  

 ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น โอกาสและเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้แนน่อนหรืออาจจะเกิดขึน้ หรืออาจจะไมเ่กิดขึน้หรือเป็นไปไมไ่ด้ 
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

จดัประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจําวนัให้ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้า โดยการปฏิบตัิจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพ่ือพฒันาทกัษะ/กระบวนการในการคิด

คํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตผุล การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และนําประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการท่ีได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งตา่งๆ  

และใช้ในชีวิตประจําวนัอยา่งสร้างสรรค์  รวมทัง้เห็นคณุคา่และมีเจตคติท่ีดีตอ่คณิตศาสตร์  สามารถทํางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ  

มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

การวัดและประเมินผล   

ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกบัเนือ้หาและทกัษะท่ีต้องการวดั 
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การวเิคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้ 

รายวชิา คณิตศาสตร์  พค11001 
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การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001      

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัจํานวนและการดําเนินการ  เศษสว่น ทศนิยม และร้อยละ การวดั เรขาคณิต สถิตแิละความนา่จะเป็นเบือ้งต้น 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 

ง่า
ย 

ป
าน

กล
าง

 

ยา
ก 

น
อก

เว
ลา

 

กร
ต.

 

ชัน้
เรี

ยน
 

1. จาํนวนและ

การดาํเนินการ  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. อา่นและเขียนตวัเลขแทนจํานวน 

2. บอกคา่ประจําหลกัและคา่ของ

ตวัเลข  

3. เขียนจํานวนในรูปการกระจาย 

4. เปรียบเทียบจํานวน 

5. ประมาณคา่เป็นจํานวนเต็ม 

6. นําความรู้และสมบตัเิก่ียวกบัจํานวน

นบัและศนูย์ไปใช้ 

7. บวก ลบ คณู หาร จํานวนนบัและ

การแก้ปัญหา 

1. การอ่านและเขียนตวัเลขแทนจํานวน 

2. คา่ประจําหลกัและคา่ของตวัเลข 

 

3. การเขียนในรูปการกระจาย 

4. การเรียงลําดบัจํานวน 

5. การประมาณคา่ 

6. สมบตัขิองจํานวนนบัและศนูย์ และการนําไป ใช้

ในการแก้ปัญหา 

7. การบวก ลบ คณู หารจํานวนนบัและการ

แก้ปัญหา 
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การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001      

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 

ง่า
ย 

ป
าน

กล
าง

 

ยา
ก 

น
อก

เว
ลา

 

กร
ต.

 

ชัน้
เรี

ยน
 

 8. หาตวัประกอบของจํานวนนบั 

9. บอกจํานวนเฉพาะและตวัประกอบ

เฉพาะ 

10. แยกตวัประกอบของจํานวนนบัได้ 

11. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวน

นบัท่ีกําหนดให้ได้ 

8. ตวัประกอบของจํานวนนบัและการหาตวัประกอบ 

9. จํานวนเฉพาะและตวัประกอบเฉพาะ 

 

10. การแยกตวัประกอบ 

11. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2. เศษส่วน 

 

 

 

 

1. บอกความหมาย ลกัษณะและอา่น

เศษสว่น 

2. เขียนเศษสว่นให้อยูใ่นรูปเศษสว่น

อยา่งต่ํา จํานวนคละ และเศษเกิน 

3. เปรียบเทียบและเรียงลําดบัเศษส่วน 

1. ความหมาย  ลกัษณะของเศษสว่น และการอา่น

เศษสว่น 

2. การเขียนเศษส่วนให้อยูใ่นรูปเศษสว่นอยา่งต่ํา 

จํานวนคละ และเศษเกิน 

3. การเปรียบเทียบเศษสว่น 
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การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001      

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 

ง่า
ย 

ป
าน

กล
าง

 

ยา
ก 

น
อก

เว
ลา

 

กร
ต.

 

ชัน้
เรี

ยน
 

 4. บวก ลบ เศษสว่นและนําความรู้

เก่ียวกบัเศษสว่นไปใช้แก้โจทย์ปัญหา 

5. คณูเศษสว่นและนําความรู้เก่ียวกบั

การคณูเศษส่วน ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา 

6. หารเศษสว่นและนําความรู้เก่ียวกบั

การหารเศษสว่นไปใช้แก้โจทย์ปัญหา 

7. บวก ลบ คณู หาร เศษสว่น และนํา

ความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา 

4. การบวก ลบ เศษสว่นและโจทย์ปัญหา 

 

5. การคณูเศษส่วนและโจทย์ปัญหา 

 

6. การหารเศษส่วนและ โจทย์ปัญหา 

 

7. การบวก ลบ คณู หาร เศษสว่นระคน และ    

โจทย์ปัญหา 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ทศนิยม 

 

 

 

1. บอกความหมาย และเขียน   อา่น

ทศนิยม 

2. บอกคา่ประจําหลกัและคา่            

ของตวัเลขในแตล่ะหลกัของทศนิยม 

1. ความหมายของทศนิยม การเขียนและการอ่าน 

 

2. คา่ประจําหลกัและคา่ของตวัเลขในแตล่ะหลกั

ของทศนิยม 
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การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001      

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 

ง่า
ย 

ป
าน

กล
าง

 

ยา
ก 

น
อก

เว
ลา

 

กร
ต.

 

ชัน้
เรี

ยน
 

 3. เขียนทศนิยมในรูปการกระจาย 

4. เปรียบเทียบและเรียงลําดบัทศนิยม 

5. แปลงทศนิยมให้อยูใ่นรูปเศษสว่น 

และแปลงเศษสว่น จํานวนนบัให้อยูใ่น

รูปทศนิยม 

6. ประมาณคา่ทศนิยมหนึง่ตําแหนง่ 

สองตําแหนง่ และสามตําแหนง่ 

7. บวก ลบ ทศนิยม และนําความรู้ไป

ใช้แก้โจทย์ปัญหา 

8. คณู หาร ทศนิยมและนําความรู้ไป

ใช้แก้โจทย์ปัญหา 

3. การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย 

4. การเปรียบเทียบและเรียงลําดบัทศนิยม 

5. ความสมัพนัธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน  

 

 

6. การประมาณคา่ใกล้เคียงทศนิยม 

 

7. การบวก ลบ ทศนิยม และโจทย์ปัญหา 

 

8. การคณู หาร ทศนิยมและโจทย์ปัญหา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



11 

 

การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001      

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 

ง่า
ย 

ป
าน

กล
าง

 

ยา
ก 

น
อก

เว
ลา

 

กร
ต.

 

ชัน้
เรี

ยน
 

4. ร้อยละ    

 

 

 

 

 

 

 

1. เขียนเศษสว่นท่ีมีตวัสว่นเป็น 100 

ให้อยูใ่นรูปร้อยละ และ ใช้สญัลกัษณ์

เปอร์เซ็นต์ (%)  

2. หาคา่เศษส่วน และเขียนร้อยละหรือ

เปอร์เซ็นต์ให้อยูใ่นรูปเศษสว่น 

3. แก้โจทย์ปัญหาการคณู การหาร 

(บญัญตัไิตรยางศ์) ของจํานวนนบั และ

นําไปประยกุต์ใช้ 

1. ความหมายของร้อยละ 

 

 

2. ความสมัพนัธ์ระหว่างเศษสว่นและร้อยละ 

 

3. โจทย์ปัญหา การคณู การหาร 

(บญัญตัไิตรยางศ์) และการประยกุต์ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

5. การวัด   

 

 

 

การวัดความยาวและระยะทาง 

1. วดัความยาว ความสงู และ

ระยะทาง โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเป็น

มาตรฐาน 

 

1. การวดัความยาว และระยะทาง 
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การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001      

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 

ง่า
ย 

ป
าน

กล
าง

 

ยา
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เว
ลา

 

กร
ต.

 

ชัน้
เรี

ยน
 

 2. เลือกเคร่ืองวดัและหนว่ยวดัความ

ยาว ความสงู และระยะทางท่ีเป็น

มาตรฐานให้เหมาะสมกบัสิ่งท่ีจะวดั 

3. เปล่ียนหนว่ยวดัความยาว ความสงู 

หรือระยะทางจากหนว่ยใหญ่เป็น

หนว่ยย่อย  และจากหนว่ยย่อยเป็น     

หนว่ยใหญ่ 

4. หาความยาว ความสงู หรือ

ระยะทางจริงจากรูปท่ียอ่ส่วนเม่ือ

กําหนดมาตราสว่นให้  

5. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการวดั 

ความยาว ความสงู และระยะทาง 

2. การเลือกเคร่ืองวดัและหน่วยวดัความยาว      

ความสงู หรือระยะทางท่ีเหมาะสม 

 

3. การเปล่ียนหนว่ยการวดั 

 

 

 

4. มาตราส่วน 

 

 

5. โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการวดั ความยาว ความสงู 

และระยะทาง 
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การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001      

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 

ง่า
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ป
าน

กล
าง
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ลา
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ต.

 

ชัน้
เรี

ยน
 

 การช่ังและการตวง 

1. เลือกหน่วยการชัง่ การตวง     ท่ีเป็น

มาตรฐานให้เหมาะสมกบัสิ่งท่ีจะชัง่

และตวง 

2. เปล่ียนหนว่ยการชัง่ การตวง 

การหาพืน้ท่ี 

1. หาพืน้ท่ีและความยาวรอบรูปของ

รูปเรขาคณิต 

2. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการหาพืน้ท่ี

ของรูปเรขาคณิต 

 

1. เลือกหน่วยการชัง่ การตวง ท่ีเป็นมาตรฐานให้

เหมาะสม 

 

2. เปล่ียนหนว่ยการชัง่ การตวง 

 

1. หาพืน้ท่ีและความยาวรอบรูปของรูปเรขาคณิต 

 

2. โจทย์ปัญหาของการหาพืน้ท่ีของรูปเรขาคณิต 
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การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001      

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 

ง่า
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ชัน้
เรี
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 ปริมาตรและความจุ 

1. หาปริมาตรและความจขุอง ทรง

ส่ีเหล่ียมมมุฉากและแก้ปัญหา 

2. บอกความสมัพนัธ์ ระหวา่งหนว่ย

ของปริมาตร หรือ  หนว่ยของความจ ุ 

ทศิและแผนผัง 

1. บอกช่ือและทิศทางของทิศ  ทัง้แปด 

2. อา่น เขียนแผนผงัแสดงตําแหนง่

ของสิ่งตา่งๆ และแผนผงัแสดงการ

เดนิทางโดยใช้มาตราส่วน 

 

1. การหาปริมาตรและความจขุองทรงส่ีเหล่ียมมมุ

ฉากและการแก้ปัญหา 

2. ความสมัพนัธ์ ระหวา่งหน่วยของปริมาตร หรือ

หนว่ยของความจ ุ

 

1. การบอกช่ือและทิศทางของทิศทัง้แปด 

2. การอ่าน เขียนแผนผงัแสดงตําแหนง่ของ            

สิ่งตา่งๆ และแผนผงัแสดงการเดนิทางโดยใช้

มาตราสว่น   
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การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001      

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 
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 เงนิ 

1. เขียนและอ่านจํานวนเงินโดยใช้จดุ

ทศนิยมกําหนดหนว่ยจํานวนเตม็และ

เศษของหน่วย  

2. เปรียบเทียบจํานวนเงินและแลกเงิน 

 

3. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเงินได้ 

4. อา่นและเขียนบนัทกึรายรับ-รายจา่ย 

อุณหภูมิ 

1. การวดัอณุหภมูิเป็นองศาฟาเรนไฮต์ 

และองศาเซลเซียส 

2.  เปล่ียนหน่วยการวดัอณุหภมูิ 

 

1. การเขียนและการอา่นจํานวนเงิน 

 

 

2. การเปรียบเทียบจํานวนเงินและแลกเปล่ียน

เงินตรา 

3. การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเงิน 

4. การอ่านและบนัทกึรายรับ-รายจา่ย 

 

1. การวดัอณุหภมูิเป็นองศาฟาเรนไฮต์ และองศา

เซลเซียส 

2. การเปล่ียนหนว่ยการวดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



16 

 

การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001      

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 
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 เวลา 

1. บอก เขียนและอา่นเวลาจากหน้าปัด

นาฬิกาได้โดยใช้จดุทศนิยมกําหนดหนว่ย

ชัว่โมงและนาที 

2.  อา่นบนัทึกเวลา และบนัทกึกิจกรรม

หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ  โดยระบเุวลา 

3. เปล่ียนหนว่ยเวลาจากหน่วยใหญ่เป็น

หนว่ยย่อยและจากหนว่ยย่อยเป็นหน่วย

ใหญ่ได้ 

4. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเวลา 

การคาดคะเน 

1. คาดคะเนเก่ียวกบัความยาวพืน้ท่ี  

ปริมาตร  ความจ ุนํา้หนกั และเวลา 

 

1. บอกและเขียนเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา 

 

 

2.  การอา่นตารางเวลา  และการบนัทกึ

เหตกุารณ์   หรือกิจกรรม 

3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยเวลา 

 

 

4.  การแก้ปัญหาเก่ียวกบัเวลา 

 

1.  การคาดคะเนเก่ียวกบัความยาวพืน้ท่ี 

ปริมาตร ความจ ุนํา้หนกั และเวลา 
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การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001      

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 
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6. เรขาคณิต 

 

 

 

 

 

1. จําแนกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ

และสามมิติ 

2.  เข้าใจลกัษณะของลกูบาศก์และ

นําไปใช้ 

3.  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิต ิ   

และประดษิฐ์รูปเรขาคณิต สามมิต ิ

1.  ชนิดของรูปเรขาคณิต  สองมิตแิละสามมิต ิ

 

2.  ลกูบาศก์ 

 

3.  การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสองมิติ หรือสาม

มิต ิ

  

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

7. สถติิ 

 

 

 

 

 

1. เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือตอบคําถามโดย

ใช้การสงัเกต  การสํารวจ และการทดลอง 

2. อา่นและเขียนแผนภมูิรูปภาพและ

แผนภมูิแทง่ เปรียบเทียบ 

3. อา่นและเขียนกราฟเส้น 

4. อา่นและเขียนแผนภมูิรูปวงกลม 

1. การเก็บรวบรวมข้อมลู   การจําแนกข้อมลูโดย

การสงัเกต และการสํารวจ  

2. การอ่าน การเขียนและเปรียบเทียบแผนภมูิ

รูปภาพ และแผนภมูิแทง่ 

3. การอ่านและการเขียนกราฟเส้น 

4. การอ่านแผนภมูิรูปวงกลม 
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การวิเคราะห์ความยากง่ายในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001      

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต  (120  ช่ัวโมง) 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัจํานวนและการดําเนินการ  เศษสว่น ทศนิยม และร้อยละ การวดั เรขาคณิต สถิตแิละความนา่จะเป็นเบือ้งต้น 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา 

ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 

ง่า
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ป
าน

กล
าง
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8. ความน่าจะ

เป็นเบือ้งต้น   

 

 

อภิปรายเหตกุารณ์เพ่ือสร้างความคุ้นเคย

กบัคําท่ีมีความหมายเชน่เดียวกบัคําวา่ 

“แนน่อน” “อาจจะเกิดขึน้ หรือไมเ่กิดขึน้” 

“เป็นไปไมไ่ด้” และรู้จกัใช้คําเหลา่นี ้

โอกาสและเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้แนน่อนหรือ

อาจจะเกิดขึน้หรืออาจจะไมเ่กิดขึน้หรือเป็นไป

ไมไ่ด้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายภาค 

รายวชิา คณิตศาสตร์   พค11001    

 

 

 

 

 



20 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 

รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  สาระความรู้พืน้ฐาน  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัจํานวนและการดําเนินการ  เศษสว่น ทศนิยม และร้อยละ การวดั เรขาคณิต สถิตแิละความนา่จะเป็นเบือ้งต้น 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

1. จาํนวน

และการ

ดาํเนินการ 

 

 

  

1. อา่นและเขียนตวัเลขแทนจํานวน 

2. บอกคา่ประจําหลกัและคา่ของตวัเลข  

3. เขียนจํานวนในรูปการกระจาย 

4. เปรียบเทียบจํานวน 

5. ประมาณคา่เป็นจํานวนเต็ม 

1. การอ่านและเขียนตวัเลขแทนจํานวน 

2. คา่ประจําหลกัและคา่ของตวัเลข 

3. การเขียนในรูปการกระจาย 

4. การเรียงลําดบัจํานวน 

5. การประมาณคา่ 

การเรียนรู้นอกเวลา 
21 

(สปัดาห์ท่ี 1) 

2. เศษส่วน 

 

1. บอกความหมาย ลกัษณะและอา่นเศษสว่น 

 

1. ความหมาย  ลกัษณะของเศษสว่น และการอา่น

เศษสว่น 

3. ทศนิยม 

 

 

1. บอกความหมาย และเขียน   อา่นทศนิยม 

2. บอกคา่ประจําหลกัและคา่ของตวัเลขในแต่

ละหลกัของทศนิยม 

1. ความหมายของทศนิยม การเขียนและการอ่าน 

2. คา่ประจําหลกัและคา่ของตวัเลขในแตล่ะหลกัของ

ทศนิยม 

4. ร้อยละ 

 

1. เขียนเศษสว่นท่ีมีตวัสว่นเป็น 100 ให้อยูใ่น

รูปร้อยละ และใช้สญัลกัษณ์เปอร์เซ็นต์ (%)  

1. ความหมายของร้อยละ 

 

  



21 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 

รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  สาระความรู้พืน้ฐาน  จาํนวน  3  หน่วยกิต 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

5. การวัด   

 

 

การวัดความยาวและระยะทาง 

1. วดัความยาว ความสงู และระยะทาง โดย

ใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐาน 

2. เลือกเคร่ืองวดัและหนว่ยวดัความยาว 

ความสงู และระยะทางท่ีเป็นมาตรฐานให้

เหมาะสมกบัสิ่งท่ีจะวดั 

3. เปล่ียนหนว่ยวดัความยาว ความสงู หรือ

ระยะทางจากหน่วยใหญ่เป็นหนว่ยย่อย  และ

จากหนว่ยยอ่ยเป็นหนว่ยใหญ่ 

 

1. การวดัความยาว และระยะทาง 

 

2. การเลือกเคร่ืองวดัและหน่วยวดัความยาว      

ความสงู หรือระยะทางท่ีเหมาะสม 

 

3. การเปล่ียนหนว่ยการวดั 

 

 

การเรียนรู้นอกเวลา 
21 

(สปัดาห์ท่ี 2) 

การช่ังและการตวง 

1. เลือกหน่วยการชัง่ การตวงท่ีเป็นมาตรฐาน

ให้เหมาะสมกบัสิ่งท่ีจะชัง่และตวง 

2. เปล่ียนหนว่ยการชัง่ การตวง 

 

1. เลือกหน่วยการชัง่ การตวง ท่ีเป็นมาตรฐานให้

เหมาะสม 

2. เปล่ียนหนว่ยการชัง่ การตวง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 

รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  สาระความรู้พืน้ฐาน  จาํนวน  3  หน่วยกิต 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

5. การวัด 1. หาปริมาตรและความจขุอง ทรงส่ีเหล่ียม

มมุฉากและแก้ปัญหา 

2. บอกความสมัพนัธ์ ระหวา่งหนว่ยของ

ปริมาตร หรือ  หนว่ยของความจ ุ 

1. การหาปริมาตรและความจขุองทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก

และการแก้ปัญหา 

2. ความสมัพนัธ์ ระหวา่งหน่วยของปริมาตร หรือหนว่ย

ของความจ ุ

การเรียนรู้นอกเวลา 
21 

(สปัดาห์ท่ี 3) 

1. บอกช่ือและทิศทางของทิศ  ทัง้แปด 

2. อา่น เขียนแผนผงัแสดงตําแหนง่ของสิ่ง

ตา่งๆ และแผนผงัแสดงการเดนิทางโดยใช้

มาตราสว่น 

1. การบอกช่ือและทิศทางของทิศทัง้แปด 

2. การอ่าน เขียนแผนผงัแสดงตําแหนง่ของสิ่งตา่งๆ 

และแผนผงัแสดงการเดนิทางโดยใช้มาตราสว่น   

 

1. เขียนและอ่านจํานวนเงินโดยใช้จดุทศนิยม

กําหนดหน่วยจํานวนเตม็และเศษของหน่วย  

2. เปรียบเทียบจํานวนเงินและแลกเงิน 

1. การเขียนและการอา่นจํานวนเงิน 

 

2. การเปรียบเทียบจํานวนเงินและแลกเปล่ียนเงินตรา 

1. การวดัอณุหภมูิเป็นองศาฟาเรนไฮต์ และ

องศาเซลเซียส 

2.  เปล่ียนหน่วยการวดัอณุหภมูิ 

1. การวดัอณุหภมูิเป็นองศาฟาเรนไฮต์ และองศา

เซลเซียส 

2. การเปล่ียนหนว่ยการวดั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 

รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  สาระความรู้พืน้ฐาน  จาํนวน  3  หน่วยกิต 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

5. การวัด   

 

เวลา 

1. บอก เขียนและอา่นเวลาจากหน้าปัด

นาฬิกาได้โดยใช้จดุทศนิยมกําหนดหนว่ย

ชัว่โมงและนาที 

2.  อา่นบนัทึกเวลา และบนัทกึกิจกรรมหรือ

เหตกุารณ์ตา่งๆ  โดยระบเุวลา 

3. เปล่ียนหนว่ยเวลาจากหน่วยใหญ่เป็น

หนว่ยย่อยและจากหนว่ยย่อยเป็นหน่วย

ใหญ่ได้ 

4. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเวลา 

การคาดคะเน 

1. คาดคะเนเก่ียวกบัความยาวพืน้ท่ี  

ปริมาตร  ความจ ุนํา้หนกั และเวลา 

 

1. บอกและเขียนเวลาจากหน้าปัดนาฬิกา 

 

 

2.  การอา่นตารางเวลา  และการบนัทกึเหตกุารณ์   หรือ

กิจกรรม 

3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยเวลา 

 

 

4.  การแก้ปัญหาเก่ียวกบัเวลา 

 

1.  การคาดคะเนเก่ียวกบัความยาวพืน้ท่ี ปริมาตร 

ความจ ุนํา้หนกั และเวลา 

การเรียนรู้นอกเวลา 
21 

(สปัดาห์ท่ี 4) 

สรุปจาํนวนช่ัวโมงในการเรียนรู้นอกเวลา 84 
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แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 

รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  สาระความรู้พืน้ฐาน  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัจํานวนและการดําเนินการ  เศษสว่น ทศนิยม และร้อยละ การวดั เรขาคณิต สถิตแิละความนา่จะเป็นเบือ้งต้น 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

1. จาํนวน

และการ

ดาํเนินการ 

 

 

6. นําความรู้และสมบตัเิก่ียวกบัจํานวนนบั

และศนูย์ไปใช้ 

7. บวก ลบ คณู หาร จํานวนนบัและการ

แก้ปัญหา 

6. สมบตัขิองจํานวนนบัและศนูย์ และการนําไป ใช้ใน

การแก้ปัญหา 

7. การบวก ลบ คณู หารจํานวนนบัและการแก้ปัญหา 

 

ด้วยตนเอง (กรต.) 
3 

(สปัดาห์ท่ี 1) 

2. เศษส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เขียนเศษสว่นให้อยูใ่นรูปเศษสว่นอย่าง

ต่ํา จํานวนคละ และเศษเกิน 

3. เปรียบเทียบและเรียงลําดบัเศษส่วน 

4. บวก ลบ เศษสว่นและนําความรู้เก่ียวกบั

เศษสว่นไปใช้แก้โจทย์ปัญหา 

5. คณูเศษสว่นและนําความรู้เก่ียวกบัการ

คณูเศษสว่น ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา 

6. หารเศษสว่นและนําความรู้เก่ียวกบัการ

หารเศษส่วนไปใช้แก้โจทย์ปัญหา 

2. การเขียนเศษส่วนให้อยูใ่นรูปเศษสว่นอยา่งต่ํา จํานวน

คละ และเศษเกิน 

3. การเปรียบเทียบเศษสว่น 

4. การบวก ลบ เศษสว่นและโจทย์ปัญหา 

 

5. การคณูเศษส่วนและโจทย์ปัญหา 

 

6. การหารเศษส่วนและโจทย์ปัญหา 

 

ด้วยตนเอง (กรต.) 
3 

(สปัดาห์ท่ี 2) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 

รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  สาระความรู้พืน้ฐาน  จาํนวน  3  หน่วยกิต 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

2. เศษส่วน 

 

7. บวก ลบ คณู หาร เศษสว่น และนําความรู้

ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา 

7. การบวก ลบ คณู หาร เศษสว่นระคน และโจทย์

ปัญหา 

ด้วยตนเอง (กรต.) 
3 

(สปัดาห์ท่ี 3) 

3. ทศนิยม 

 

 

 

 

 

3. เขียนทศนิยมในรูปการกระจาย 

4. เปรียบเทียบและเรียงลําดบัทศนิยม 

5. แปลงทศนิยมให้อยูใ่นรูปเศษสว่น และ

แปลงเศษส่วน จํานวนนบัให้อยูใ่นรูปทศนิยม 

6. ประมาณคา่ทศนิยมหนึง่ตําแหนง่ สอง

ตําแหนง่ และสามตําแหนง่ 

3. การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย 

4. การเปรียบเทียบและเรียงลําดบัทศนิยม 

5. ความสมัพนัธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน  

 

6. การประมาณคา่ใกล้เคียงทศนิยม 

 

5. การวัด 4. หาความยาว ความสงู หรือระยะทางจริง

จากรูปท่ียอ่สว่นเม่ือกําหนดมาตราสว่นให้  

5. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการวดั ความยาว 

ความสงู และระยะทาง 

4. มาตราส่วน 

 

5. โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการวดั ความยาว ความสงู 

และระยะทาง 
ด้วยตนเอง (กรต.) 

3 

(สปัดาห์ท่ี 4) 

3. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเงินได้ 

4. อา่นและเขียนบนัทกึรายรับ-รายจา่ย 

3. การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเงิน 

4. การอ่านและบนัทกึรายรับ-รายจา่ย 

สรุปจาํนวนช่ัวโมงในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 12 
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แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 

รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  สาระความรู้พืน้ฐาน  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัจํานวนและการดําเนินการ  เศษสว่น ทศนิยม และร้อยละ การวดั เรขาคณิต สถิตแิละความนา่จะเป็นเบือ้งต้น 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

1. จาํนวน

และการ

ดาํเนินการ 

 

 

 

 

8. หาตวัประกอบของจํานวนนบั 

9. บอกจํานวนเฉพาะและตวัประกอบ

เฉพาะ 

10. แยกตวัประกอบของจํานวนนบัได้ 

11. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนนบัท่ี

กําหนดให้ได้ 

8. ตวัประกอบของจํานวนนบัและการหาตวัประกอบ 

9. จํานวนเฉพาะและตวัประกอบเฉพาะ 

 

10. การแยกตวัประกอบ 

11. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

 การเรียนการสอน 
6 

(สปัดาห์ท่ี  1) 

3. ทศนิยม 

 

 

 

7. บวก ลบ ทศนิยม และนําความรู้ไปใช้แก้

โจทย์ปัญหา 

8. คณู หาร ทศนิยมและนําความรู้ไปใช้แก้

โจทย์ปัญหา 

7. การบวก ลบ ทศนิยม และโจทย์ปัญหา 

 

8. การคณู หาร ทศนิยมและโจทย์ปัญหา 
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แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 

รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  สาระความรู้พืน้ฐาน  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัจํานวนและการดําเนินการ  เศษสว่น ทศนิยม และร้อยละ การวดั เรขาคณิต สถิตแิละความนา่จะเป็นเบือ้งต้น 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

4. ร้อยละ    

 

 

 

 

2. หาคา่เศษส่วน และเขียนร้อยละหรือ

เปอร์เซ็นต์ให้อยูใ่นรูปเศษสว่น 

3. แก้โจทย์ปัญหาการคณู การหาร 

(บญัญตัไิตรยางศ์) ของจํานวนนบั และนําไป

ประยกุต์ใช้ 

2. ความสมัพนัธ์ระหว่างเศษสว่นและร้อยละ 

 

3. โจทย์ปัญหา การคณู การหาร (บญัญตัไิตรยางศ์) 

และการประยกุต์ 

 
การเรียนการสอน 

6 

(สปัดาห์ท่ี  2) 5. การวัด 

 

 

 

 

การหาพืน้ท่ี 

1. หาพืน้ท่ีและความยาวรอบรูปของรูป

เรขาคณิต 

2. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการหาพืน้ท่ีของ

รูปเรขาคณิต 

 

1. หาพืน้ท่ีและความยาวรอบรูปของรูปเรขาคณิต 

 

2. โจทย์ปัญหาของการหาพืน้ท่ีของรูปเรขาคณิต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ รายภาค 

รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  สาระความรู้พืน้ฐาน  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัจํานวนและการดําเนินการ  เศษสว่น ทศนิยม และร้อยละ การวดั เรขาคณิต สถิตแิละความนา่จะเป็นเบือ้งต้น 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

7. สถติิ 

 

 

 

 

 

1. เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือตอบคําถามโดยใช้

การสงัเกต  การสํารวจ และการทดลอง 

2. อา่นและเขียนแผนภมูิรูปภาพและ

แผนภมูิแทง่ เปรียบเทียบ 

3. อา่นและเขียนกราฟเส้น 

4. อา่นและเขียนแผนภมูิรูปวงกลม 

1. การเก็บรวบรวมข้อมลู   การจําแนกข้อมลูโดยการ

สงัเกต และการสํารวจ  

2. การอ่าน การเขียนและเปรียบเทียบแผนภมูิรูปภาพ 

และแผนภมูิแทง่ 

3. การอ่านและการเขียนกราฟเส้น 

4. การอ่านแผนภมูิรูปวงกลม 

การเรียนการสอน 
6 

(สปัดาห์ท่ี  3) 

8. ความน่าจะ

เป็นเบือ้งต้น   

 

 

อภิปรายเหตกุารณ์เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกบั

คําท่ีมีความหมายเชน่เดียวกบัคําวา่ 

“แนน่อน” “อาจจะเกิดขึน้ หรือไมเ่กิดขึน้” 

“เป็นไปไมไ่ด้” และรู้จกัใช้คําเหลา่นี ้

โอกาสและเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้แนน่อนหรืออาจจะ

เกิดขึน้หรืออาจจะไมเ่กิดขึน้หรือเป็นไปไมไ่ด้ 

 
การเรียนการสอน 

6 

(สปัดาห์ท่ี  4) 

สรุปจาํนวนช่ัวโมงในการจัดการเรียนการสอน 24 
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แผนการเรียนรู้นอกเวลา 

รายวชิา คณิตศาสตร์   พค11001    
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คาํแนะนําในการเรียนรู้นอกเวลา 

การเรียนรู้นอกเวลา   

 คือวิธีการเรียนรู้วิธีหนึ่งในการจดัการเรียนการสอนแบบ กศน.  การเรียนรู้นอกเวลาเป็นไปตามแผนการสอนท่ีกําหนด  นกัศกึษาสามารถศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติม

จากแหลง่เรียนรู้อ่ืนตามความสนใจ  เนือ้หาสาระการเรียนรู้นอกเวลาตรงตามตวัชีว้ดั มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้  และมีการวดัผล ประเมินผลเพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้อยา่งเป็นระบบ  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้นอกเวลา 

วิธีการเรียนรู้ 

 เรียนรู้จากใบความรู้  ส่ือการเรียนรู้  และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครูผู้สอนกําหนด  ตามจํานวนชัว่โมงท่ีกําหนดไว้ในแผนการสอน   

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 เรียนรู้จากเอกสารใบความรู้  ใบความรู้มลัตมีิเดีย (ถ้ามี)  ห้องสมดุ  แหลง่เรียนรู้ในชมุชน  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  และศกึษาเพิ่มเตมิจากส่ืออ่ืนๆ  ฯลฯ 

หลักฐานการเรียนรู้ 
 บนัทกึหลงัการเรียนรู้ หรือรายงานผลการเรียนรู้  ท่ีแสดงให้เป็นวา่มีการเรียนรู้ตามข้อกําหนดในแผนการสอน หรือสญัญาการเรียนรู้ (Learning Contact) 

การวัดผลประเมินผล 
ใช้วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกบัเนือ้หาและทกัษะท่ีต้องการวดั  
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1   เร่ือง จาํนวนและการดาํเนินการ 

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมินหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

1. จํานวนและการดําเนินการ เร่ืองท่ี 1 การอา่นและเขียนตวัเลขแทนจํานวน 2 3, 5-8 

เร่ืองท่ี 2 คา่ประจําหลกัและคา่ของตวัเลข 9 10 

เร่ืองท่ี 3 การเขียนในรูปการกระจาย 10 10-11 

เร่ืองท่ี 4 การเรียงลําดบัจํานวน 11 11-1 

เร่ืองท่ี 5 การประมาณคา่ 12 13 

 

 

 

 

      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  เมื่อศกึษาบทท่ี 1  แล้วผู้ เรียนสามารถ 

                1. อา่นและเขียนตวัเลขแทนจํานวนได้ 

                       2. บอกคา่ประจําหลกัและคา่ของตวัเลขได้ 

                             3. เขียนจํานวนในรูปการกระจายได้ 

                                   4. เปรียบเทียบจํานวนนบัได้ 

                                          5. ประมาณคา่เป็นจํานวนเตม็ได้ 
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
เร่ือง  การเรียงลาํดับจาํนวน 

คําแนะนํา  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประกอบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 

 

แหล่งท่ีมา : http://www.youtube.com/watch?v=FXpQPyawnUQ   

http://www.youtube.com/watch?v=FXpQPyawnUQ
http://www.youtube.com/watch?v=FXpQPyawnUQ
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ใบความรู้ที่ 1 

สรุปเนือ้หา การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เร่ืองท่ี 1 การอ่านและเขียนตัวเลขแทนจาํนวน 

จาํนวน  ใช้ในการบอกปริมาณของคน สตัว์ สิ่งของตา่งๆ วา่มีมากหรือน้อยเทา่ไร  

ตัวเลข  เป็นสญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนจํานวน 

ตัวเลขโดด  เรานิยมใช้ตวัเลขแทนจํานวนตา่งๆ ซึง่ประกอบด้วยตวัเลขโดดสิบตวั ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 

1.1  จํานวนท่ีเขียนแทนด้วยตวัเลขหนึง่หลกั เชน่  
 

จาํนวน ตัวหนังสือ ตัวเลขไทย ตัวเลข ฮนิดูอารบิก 

o หนึง่ ๑ 1 

o o สอง ๒ 2 

o o o  สาม ๓ 3 

 

1.2  จํานวนท่ีเขียนแทนด้วยตวัเลขสองหลกั ตวัเลขไทย เชน่ ๑๑ ๑๙ ๒๘ ๓๗ ๔๖ ๕๐  ตวัเลขฮินดอูารบกิ เชน่ 11 19 28 37 46 50 

1.3  จํานวนท่ีเขียนแทนด้วยตวัเลขสามหลกั เชน่ 238 

- ตวัเลขหน้าสดุหรือทางซ้ายมือสดุ คือ ตวัเลขหลกัร้อย 

- ตวัเลขถดัตวัหน้ามาทางขวามือ คือ ตวัเลขหลกัสิบ 

- ตวัเลขสดุท้ายหรือขวามือสดุ คือ ตวัเลขในหลกัหน่วย 

1.4  จํานวนท่ีเขียนแทนด้วยตวัเลขส่ีหลกั เชน่ 6,385  เพ่ือสะดวกในการอา่น นิยมเขียนเคร่ืองหมาย (,) คัน่ระหวา่งตวัเลขหลกัร้อยกบัตวัเลขหลกัพนั 
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1.5  จํานวนท่ีเขียนแทนด้วยตวัเลขห้าหลกั หกหลกั เจ็ดหลกั และมากกวา่เจ็ดหลกั  

1) ตวัเลขห้าหลกั เชน่ 76,432    อา่นว่า   เจ็ดหม่ืนหกพนัส่ีร้อยสามสิบสอง 

2) ตวัเลขหกหลกั เชน่ 278,647    อา่นว่า   สองแสนเจ็ดหม่ืนแปดพนัหกร้อยส่ีสิบเจ็ด 

3) ตวัเลขเจ็ดหลกั เชน่ 3,245,618   อา่นว่า   สามล้านสองแสนส่ีหม่ืนห้าพนัหกร้อยสิบแปด 

4) ตวัเลขท่ีมากกวา่เจ็ดหลกั เชน่ 

15,340,796  อา่นว่า   สิบห้าล้านสามแสนส่ีหม่ืนเจ็ดร้อยเก้าสิบหก 

421,674,081  อา่นว่า   ส่ีร้อยย่ีสิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพนัแปดสิบเอ็ด 

จะเห็นวา่ จํานวนนบัท่ีเป็นตวัเลขมากกว่าเจ็ดหลกั ตวัเลขท่ีอยู่ถดัจากหลกัล้านทางซ้าย จะเป็นตวัเลขในหลกัสิบล้าน ร้อยล้าน พนัล้าน.......ตามลําดบั 

เร่ืองท่ี 2 ค่าประจาํหลักและค่าของตัวเลข 

2.1  ค่าประจําหลกัของตวัเลขท่ีอยู่ถัดไปทางซ้ายมือของตวัเลขแต่ละหลกั จะเพิ่มขึน้เป็นสิบเท่าเสมอ และค่าของตวัเลขแต่ละหลกัจะมีค่าเท่ากับผลคณูของ

ตวัเลขนัน้ๆ กบัคา่ประจําหลกัของตวัเลขนัน้ 

2.2  การอ่านตวัเลขแทนจํานวน จะอ่านแทนค่าประจําตําแหน่ง เรียงตามลําดบัจากค่าประจําหลกัท่ีมี คา่มากท่ีสุดไปจนถึงคา่ประจําหลกัท่ีมีคา่น้อยท่ีสุด เช่น  

216,354,789 อา่นวา่ สองร้อยสิบหกล้านสามแสนห้าหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า 

เร่ืองท่ี 3 การเขียนจาํนวนในรูปกระจาย 

สามารถเขียนจํานวนในรูปของการบวกของคา่ประจําหลกั ดงันี ้

ตัวอย่าง จงเขียน 9,521,364 ในรูปของการกระจาย 

วิธีคิด  9,521,364 = (9x1,000,000) + (5x100,000) + (2x10,000) (1x1,000) + (3x100) + (6x10)+(4x1) 

น่ันคือ  9,521,364 = 9,000,000 + 500,000 + 20,000 + 1,000 + 300 + 60 +4 
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ข้อยกเว้น การอา่นตวัเลขในชีวิตประจําวนั 

ในชีวิตประจําวนั เราจะเห็นว่ามีการนําตวัเลขไปใช้กับสิ่งตา่ง ๆ หลายแบบ แต่ละแบบมีวิธีการอ่านแตกต่างกันไปตามแตห่น่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้ หรือ

ตามความนิยมของคนสว่นใหญ่ เชน่ 

1) การอ่านตามคา่ประจําหลกั 

(1) พทุธศกัราช และคริสต์ศกัราช เชน่ พ.ศ. 2552 อา่นว่า พทุธศกัราชสองพนัห้าร้อยห้าสิบสอง ค.ศ. 2009 อา่นว่า คริสต์ศกัราชสองพนัเก้า 

(2) บ้านเลขท่ีอา่นได้ 2 แบบ คือ 1. อา่นตามคา่ประจําหลกั สําหรับตวัเลขหน้าเคร่ืองหมาย / และอ่านแบบเรียงตวัหลงัเคร่ืองหมาย / 2. อ่านแบบเรียงตวั 

เช่น 377/18 อ่านว่า บ้านเลขท่ีสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดทบัหนึ่งแปด หรือบ้านเลขท่ีสามเจ็ดเจ็ดทบัหนึ่งแปด บ้านเลขท่ี 94/140 อ่านว่า บ้านเลขท่ีเก้าสิบส่ีทบัหนึ่งส่ีศนูย์ หรือ

บ้านเลขท่ี เก้าส่ีทบัหนึง่ส่ีศนูย์ 

2) การอา่นแบบเรียงตวั 

(1) รหสัไปรษณีย์ เชน่  10510 อา่นวา่ หนึง่ศนูย์ห้าหนึง่ศนูย์ 10300 อา่นวา่ หนึง่ศนูย์สามศนูย์ศนูย์ 

(2) ทะเบียนยานพาหนะ เชน่  ธศ 3041 อา่นวา่ ทอสอสามศนูย์ส่ีหนึง่ 

หมายเหตุ เพ่ือป้องกนัความสบัสน มกัจะอา่นช่ือของพยญัชนะไทยไปด้วย เชน่ ทอธงสอสาลา สามศนูย์ส่ีหนึง่ 

(3) หมายเลขโทรศพัท์ เชน่  02 – 571 – 4239 อา่นวา่ ศนูย์สองห้าเจ็ดหนึง่ส่ีโทสามเก้า  08 – 1480 – 3424 อา่นวา่ ศนูย์แปดหนึง่ส่ีแปดศนูย์สามส่ีโทส่ี 

หมายเหตุ ตวัเลข 2 ในหมายเลขโทรศพัท์ นิยมอา่นวา่ โท เพราะชว่ยให้ฟังชดัเจนขึน้ 

(4) หนงัสือราชการ เชน่ ท่ี กท 2013.2/27 อา่นวา่ ท่ี กอทอสองศนูย์หนึง่สาม จดุสองทบัสองเจ็ด 

เร่ืองท่ี 4 การเรียงลาํดับจาํนวน 

การเรียงลําดบัจํานวน โดยการนําจํานวนหลาย ๆ จํานวนมาเปรียบเทียบกนัทีละคู ่แล้วเรียงลําดบัจากจํานวนน้อยไปหาจํานวนมาก หรือจากจํานวนมากไปหา

จํานวนน้อย 

วิธีการเปรียบเทียบ ให้ดทีูละหลกัวา่ ตวัเลขในหลกัเดียวกนัจํานวนใดมีคา่มากกวา่ แตถ้่ามีคา่ของหลกัเลขตวัแรกเท่ากนั ก็ให้ดตูวัเลขในหลกัถดัไป ทําเช่นนีไ้ปจน

ครบทกุหลกั 
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4.1 การเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เคร่ืองหมาย > (มากกวา่), < (น้อยกวา่), = (เทา่กบั), ≠ (ไมเ่ทา่กบั) 

(1) ถ้าจํานวนท่ีอยูข้่างหน้ามากกวา่จํานวนท่ีอยูข้่างหลงัให้ใช้เคร่ืองหมาย > เชน่ 

85 > 58 อา่นวา่ แปดสิบห้ามากกวา่ห้าสิบแปด 

72 > 48 อา่นวา่ เจ็ดสิบสองมากกวา่ส่ีสิบแปด 

(2) ถ้าจํานวนท่ีอยูข้่างหน้าน้อยกวา่จํานวนข้างหลงัให้ใช้เคร่ืองหมาย < เชน่ 

58 < 85 อา่นวา่ ห้าสิบแปดน้อยกวา่แปดสิบห้า 

48 < 72 อา่นวา่ ส่ีสิบแปดน้อยกวา่เจ็ดสิบสอง 

(3) ถ้าจํานวนสองจํานวนมีคา่เทา่กนัให้ใช้เคร่ืองหมาย = เชน่ 

25 + 55 = 80 อา่นวา่ ผลบวกของย่ีสิบห้ากบัห้าสิบห้ามีคา่เทา่กบัแปดสิบ 

120 + 40 = 160 อา่นวา่ ผลบวกของหนึง่ร้อยย่ีสิบกบัส่ีสิบมีคา่เทา่กบัหนึง่ร้อยหกสิบ 

(4) ถ้าจํานวนสองจํานวนมีคา่ไมเ่ทา่กนัให้ใช้เคร่ืองหมาย ≠ เชน่  1,031 ≠ 1,003 อา่นวา่ หนึง่พนัสามสิบเอ็ดมีคา่ไมเ่ทา่กบัหนึง่พนัสาม 

เร่ืองท่ี 5 การประมาณค่า 

การบอกขนาด ปริมาณ หรือจํานวนสิ่งของตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตประจําวนั บางครัง้ไม่ต้องการความละเอียดมาก จึงใช้การประมาณคา่ใกล้เคียงสิ่งนัน้ๆ มาก

ท่ีสดุ เพ่ือการจดจําได้ง่าย 

- การประมาณคา่ใกล้เคียงจํานวนเตม็สิบของจํานวนใดๆ ให้พิจารณาตวัเลขในหลกัหนว่ยของจํานวนนัน้ 

- ถ้าหลกัหนว่ยมีคา่ต่ํากวา่ 5 ให้ประมาณเป็นจํานวนเตม็สิบท่ีมีคา่น้อยกวา่และถ้าหลกัหนว่ย มีคา่เทา่กบั 5 หรือหน่วยสงูกว่า 5 ให้ประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบท่ี

มีคา่มากกวา่ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2   เร่ือง เศษส่วน 

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมินหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

2. เศษสว่น 1. ความหมาย  ลกัษณะของเศษสว่น และการ

อา่นเศษสว่น 
75-79 80 

 

 

 

 

สาระสาํคัญ 
        การอา่นและเขียนเศษสว่น การเปรียบเทียบเศษสว่น การบวก ลบ คณู หาร เศษสว่น และ การแก้โจทย์ปัญหา

ตามสถานการณ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        1. บอกความหมาย ลกัษณะและอา่นเศษสว่นได้ 

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม 

        ใบความรู้มลัติมีเดีย   เร่ือง  เศษสว่น 
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
เร่ือง  เศษส่วน 

คําแนะนํา  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประกอบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 

 

แหล่งท่ีมา : http://www.youtube.com/watch?v=-3EtawfbI-Q    

http://www.youtube.com/watch?v=-3EtawfbI-Q
http://www.youtube.com/watch?v=-3EtawfbI-Q
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ใบความรู้ที่ 2 

สรุปเนือ้หา การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เร่ืองท่ี 1 ความหมาย ลักษณะของเศษส่วนและการอ่านเศษส่วน 

(1) เศษสว่น หมายถึง สว่นตา่ง ๆ ของจํานวนเตม็ท่ีถกูแบง่ออกเป็นสว่นละเทา่ๆ กนั เช่น 

 
ลักษณะของเศษส่วน มี 3 ชนิดคือ  

1. เศษสว่นแท้ เป็นเศษสว่นท่ีมีตวัเศษน้อยกว่าตวัสว่น เชน่   
1
4

  ,  
3
5

  ,  
2
7

  ,  
11
15

 

2. เศษเกินเป็นเศษสว่นท่ีมีตวัเศษมากกวา่ตวัส่วน เชน่  
7
3

  ,  
12
5

   

3. จํานวนคละ เป็นจํานวนท่ีมีจํานวนเตม็และเศษสว่นแท้ เชน่  3 
1
2

   ,  5 
4
7

   ,11 
5
12
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เร่ืองท่ี 2 การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างตํ่าจาํนวนคละ และเศษเกิน 

การเขียนเศษสว่นให้อยูใ่นรูปเศษส่วนอยา่งต่ําให้ผู้ เรียนศกึษาจากภาพตอ่ไปนี ้
 

 
เร่ืองท่ี 3 การเปรียบเทียบเศษส่วน 

การเปรียบเทียบเศษสว่น คือ การนําเอาเศษสว่นมาเปรียบเทียบกนั โดยใช้เคร่ืองหมายตา่ง ๆ ดงันี ้

ถ้าเศษส่วนมีคา่เทา่กนัใช้เคร่ืองหมาย =  เช่น    
1
2

    =    
2
4

    

ถ้าเศษส่วนมีคา่ไมเ่ทา่กนัใช้เคร่ืองหมายน้อยกว่า (<) หรือมากกวา่ (>)  เชน่  
1
4

   <   
3
4
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  3   เร่ือง  ทศนิยม 

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมินหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

3. ทศนิยม 1. ความหมายของทศนิยม การเขียนและการอ่าน 102 103 

2. คา่ประจําหลกัและคา่ของตวัเลขในแตล่ะหลกั

ของทศนิยม 

104 104 

 

 

 

 

สาระสาํคัญ 

        การอ่านและเขียนทศนิยม การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบทศนิยม การเรียงลําดบั การประมาณค่า 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศนิยมกบัเศษสว่น การบวก ลบ คณู หาร ทศนิยม และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

        1. บอกความหมายเขียนและอา่นทศนิยมได้ 

        2. บอกคา่ประจําหลกัและคา่ของตวัเลขในแตล่ะหลกัของทศนิยมได้ 

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม 

        ใบความรู้มลัติมีเดีย   เร่ือง  ทศนิยม 
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
เร่ือง  ทศนิยม 

คําแนะนํา  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประกอบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 

 

แหล่งท่ีมา : http://www.youtube.com/watch?v=iymhaCrDCRY    

http://www.youtube.com/watch?v=iymhaCrDCRY
http://www.youtube.com/watch?v=iymhaCrDCRY
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ใบความรู้ที่ 3 

สรุปเนือ้หา การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เร่ืองท่ี 1 ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยม 

1.1 ทศนิยมหน่ึงตาํแหน่ง 

ทศนิยมหมายถึง การเขียนจํานวนในรูปเศษสว่น ท่ีมีตวัส่วนเป็น 10, 100, 1,000 และ10,000 ,… โดยใช้จดุ (.) แสดงคา่ตําแหนง่ เชน่ 
 

          

 

รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าถกูแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 10 สว่น เทา่ๆกนั สว่นท่ีแรเงามี 7 สว่น เขียนแทนด้วยเศษสว่นเทา่กบั 107 เขียนเป็นทศนิยมได้ 0.7  

1.2 การอ่านทศนิยม ให้อา่นตวัเลขจํานวนนบั หน้าจดุทศนิยมก่อน แล้วอ่านตวัเลขท่ีอยูห่ลงัทศนิยมเรียงไปทางขวาจนหมดทกุตวั เชน่ 

0.2   อา่นวา่ ศนูย์จดุสอง  , 0.53   อ่านวา่ ศนูย์จดุห้าสาม , 3.48   อา่นวา่ สามจดุส่ีแปด ,  72.316 อา่นวา่ เจ็ดสิบสองจดุสามหนึง่หก 

1.3 การเขียนทศนิยม จํานวนท่ีเขียนหน้าจดุทศนิยมแทนจํานวนนบั ส่วนหลงัจดุทศนิยมตําแหน่งท่ีหนึ่งเรียกว่า “ทศนิยมตําแหน่งท่ีหนึ่ง” เป็นตวัเลขท่ีแสดงว่า

มีก่ีสว่นในสว่นเทา่ๆ กนั 
 

          

จากรูปส่วนท่ีแรเงา มีค่าเท่ากบั 4 ส่วนใน 10 ส่วนเท่า ๆ กัน หรือ 104 เขียนแทนด้วยทศนิยม 0.4 อ่านว่าศนูย์จดุส่ี ในทํานองเดียวกัน ถ้ารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ถูก

แบง่เป็น 100 สว่นเทา่ๆ กนั ถ้ามีสว่นท่ีแรเงา 79 สว่นใน 100 สว่น เขียนเป็นเศษสว่นได้ 10079 เขียนแทนด้วยทศนิยมได้ 0.79  อา่นวา่ ศนูย์จดุเจ็ดเก้า  
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  4   เร่ือง  ร้อยละ 

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมินหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

4. ร้อยละ 1. ความหมายของร้อยละ 123 124-125 

 

 

 
 

 

สาระสาํคัญ 

        ความหมายของร้อยละ และการใช้สญัลกัษณ์เปอร์เซ็นต์ (%) ความสมัพนัธ์ระหว่างเศษสว่น ทศนิยม และร้อย

ละ โจทย์ปัญหา การคณู หาร (บญัญตัิไตรยางศ์) และการประยกุต์ 

ขอบข่ายเนือ้หา 

        เร่ืองท่ี 1 ความหมายของร้อยละ 

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม 

        ใบความรู้มลัติมีเดีย   เร่ือง  ร้อยละ 
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
เร่ือง  ร้อยละ 

คําแนะนํา  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประกอบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 

 

แหล่งท่ีมา : http://www.youtube.com/watch?v=iVRl0SmwYKw  

http://www.youtube.com/watch?v=iVRl0SmwYKw
http://www.youtube.com/watch?v=iVRl0SmwYKw
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ใบความรู้ที่ 4 

สรุปเนือ้หา การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เร่ืองท่ี 1  ความหมายของร้อยละ 

ร้อยละ หมายถึง ตอ่ร้อย หรือส่วนร้อย เป็นการแสดงจํานวนของสิ่งต่างๆ ท่ีเทียบมาจาก 100 ส่วน เช่น มะนาวราคาร้อยละ 200 หมายถึง มะนาวร้อยผล ราคา 

200 บาท 

คําว่าร้อยละมาจากภาษาองักฤษว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเราอาจเรียก

ทบัศพัท์วา่ เปอร์เซ็นต์และใช้สญัลกัษณ์ % แทนได้ เช่น ร้อยละ 3 อาจใช้

อีกอย่างว่า 3 เปอร์เซ็นต์ หรือ 3% จะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่

จะไมใ่ช้ร้อยละ และ % ในเลขจํานวนเดียวกนั 

เร่ืองของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นี ้สามารถใช้ได้กบัเร่ืองอ่ืนๆ เชน่ 

1. นักศึกษาผู้ ใหญ่ระดับประถมศึกษาสอบได้ร้อยละ 99 ของ

นกัศกึษาทัง้หมด หมายความวา่ ถ้านกัศกึษาผู้ ใหญ่ระดบัประถมศกึษามี 

100 คน จะสอบได้ 99 คน 

2. ประชาชนท่ีมีอาชีพทํานา 5% ของพลเมืองทัง้ประเทศ 

หมายความวา่ ถ้าพลเมืองทัง้ประเทศ มี 100 คน จะมีอาชีพทํานา 5 คน 

3. ผู้ ใหญ่สุขเลีย้งลูกหมูรอดเพียง 95% ของลูกหมูทัง้หมด 

หมายความวา่ ถ้าผู้ใหญ่สขุมีลกูหม ู100 ตวั จะเลีย้งรอดเพียง 95 ตวั 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5   เร่ือง การวัด 

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมินหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

การวดัความยาวและ

ระยะทาง 

1. การวดัความยาว และระยะทาง 133-134 134 

2. การเลือกเคร่ืองวดัและหน่วยวดัความยาว      

ความสงู หรือระยะทางท่ีเหมาะสม 

134 134 

3. การเปล่ียนหนว่ยการวดั 135 135 

การชัง่และการตวง 1. เลือกหน่วยการชัง่ การตวง ท่ีเป็นมาตรฐานให้

เหมาะสม 

139-142 143-145 

2. เปล่ียนหนว่ยการชัง่ การตวง 146148 149-151 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

        1. วดัความยาว ความสงูและระยะทาง โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐานได้ 

        2. เลอืกเคร่ืองวดัและหนว่ยวดัความยาว ความสงู และระยะทางท่ีเป็นมาตรฐานให้ เหมาะสมกบัสิง่ท่ีจะวดัได้ 

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม 

        ใบความรู้มลัติมีเดีย   เร่ือง  การวดั 
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
เร่ือง  การวัด 

คําแนะนํา  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประกอบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 

 

แหล่งท่ีมา : http://www.youtube.com/watch?v=GjCeJ5NmgFI   

http://www.youtube.com/watch?v=GjCeJ5NmgFI
http://www.youtube.com/watch?v=GjCeJ5NmgFI
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ใบความรู้ที่ 5 

สรุปเนือ้หา การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เร่ืองท่ี 1  การวัดความยาวและระยะทาง 

การวัด เป็นการวดัความยาว ระยะทาง ความสงู ของสิ่งตา่งๆ ด้วยเคร่ืองมือวดั ซึง่มีหนว่ยการวดัความยาวมาตรฐานระบบตา่งๆ 

1. หน่วยวัดความยาว 

1) หนว่ยวดัความยาวมาตรฐานสากล เป็นหน่วยวดัความยาวท่ีนิยมใช้กนัทัว่โลก คือ หนว่ยวดัความยาวระบบ เมตริก 

10  มิลลิเมตร (มม.) =  1  เซนตเิมตร (ซม.) 

100  เซนตเิมตร   =  1  เมตร (ม.) 

1,000  เมตร   =  1  กิโลเมตร (กม.) 

หมายเหตุ อกัษรในวงเล็บเป็นอกัษรย่อของหนว่ย 

2) หนว่ยวดัความยาวมาตรฐานระบบมาตรฐานไทย ใช้เฉพาะในประเทศไทย 

12  นิว้    =  1  คืบ 

2  คืบ    =  1  ศอก 

4  ศอก    =  1  วา 

20  วา    =  1  เส้น 

3) หนว่ยวดัความยาวมาตรฐานระบบมาตรฐานองักฤษ 

12  นิว้    =  1  ฟตุ 

3  ฟตุ    =  1  หลา 

1,760  หลา   =  1  ไมล์ 
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การเปรียบเทียบหน่วยวัดความยาวระบบต่าง ๆ 

1) ระบบมาตราไทยเทียบกบัระบบเมตริก 

25  เส้น   =  1  กิโลเมตร 

1  วา    =  2  เมตร 

2) ระบบมาตราองักฤษเทียบกบัระบบเมตริก 

5  ไมล์    =  8  กิโลเมตร 

40  นิว้    =  1 เมตร 

12  นิว้    =  1 ฟตุ = 30 เซนตเิมตร 

2. การเลือกเคร่ืองมือวัด และหน่วยวัดความยาว ความสูงหรือระยะทางท่ีเหมาะสม 

ในการเลือกเคร่ืองมือวดัและหนว่ยวดั, ความยาว, ความสงูและระยะทางท่ีเป็นมาตรฐาน ให้เหมาะสมกบัสิ่งท่ีจะวดัให้นัน้ ผู้วดัจะต้องทราบจดุประสงค์ในการวดั 

และขนาดของท่ีจะวดั เช่นความยาว และความสงูนิยมวดัด้วยไม้เมตรหรือไม้บรรทดั ตลบัเมตรหรือไม้โปรแทรคเตอร์ แล้วแตร่ายละเอียดท่ีจะวดัส่วนระยะทางท่ีมีระยะ

ยาวมากๆ เชน่วดัท่ีดนิ มกันิยมใช้สายวดั เป็นต้น 

3. การเปล่ียนหน่วยการวัด ในการเปล่ียนหนว่ยการวดัความยาว ความสงู หรือระยะทางจะมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

3.1 เปล่ียนจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย เช่นห้องเรียนกว้าง 8 เมตร อาจเปล่ียนเป็นหน่วยย่อยได้เป็น 800 เซนติเมตร หรือ หนงัสือยาว 1 ฟุตอาจ

เปล่ียนเป็นหนว่ยยอ่ยได้เป็น 12 นิว้ เป็นต้น 

3.2 เปล่ียนจากหนว่ยยอ่ยเป็นหนว่ยใหญ่ เชน่ ถนนยาว 6,000 เมตร อาจเปล่ียนเป็นหนว่ยใหญ่ได้เทา่กบั 6 กิโลเมตร เป็นต้น 
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เร่ืองท่ี 2 การช่ัง และการตวง 

2.1 การช่ัง  คือ การวดันํา้หนกั คน สตัว์ สิ่งของ โดยใช้เคร่ืองชัง่ชนิดตา่ง ๆ ตามความเหมาะสมของสิ่งท่ีจะชัง่ 

2.1.1 ชนิดของเคร่ืองช่ัง เคร่ืองชัง่แบง่เป็น 5 ชนิด คือ 

1) เคร่ืองช่ังสปริง หรือชาวบ้านเรียกวา่ “ตาชัง่กิโล” มีอยูท่กุร้านค้าในตลาด 

1.1 ตวัเลขรอบหน้าปัดกลม แสดงนํา้หนกั 1กิโลกรัม มีตวัเลขแสดงกิโลกรัมตัง้แต ่1 ถึง 15 แสดงว่าชัง่ได้หนกัอย่างสงู 15 กิโลกรัม ขีดเล็กๆ ใน

แตล่ะชว่งหนึง่กิโลกรัมนัน้มี 10 ขีด แสดงนํา้หนกัชว่งละ 100 กรัม 

1.2 จานบนเป็นท่ีรองรับนํา้หนกัท่ีจะชัง่ เม่ือนําของท่ีจะชัง่วางบนจาน จานจะถกูกดลง เข็มท่ีหน้าปัดก็จะชีไ้ปท่ีตวัเลขบง่นํา้หนกั 

2) เคร่ืองช่ังขนาดใหญ่ เคร่ืองชัง่แบบนีม้กัมีใช้ในร้านค้าสง่หรือตามสถานีรถไฟหรือโรงสีข้าว มีหลายแบบ ท่ีเรารู้จกักนัมกัเป็นแบบหน้าปัดตัง้ หรือคาน

กระดกดงัภาพ เคร่ืองชัง่แบบนีใ้ช้ชัง่ของท่ีมีนํา้หนกัมากๆ เชน่ ข้าวสารเป็นกระสอบ สิ่งของเป็นเขง่ใหญ่ๆ 

3) เคร่ืองช่ังนํา้หนักคน  เคร่ืองชัง่นํา้หนกัคนเป็นเคร่ืองชัง่สปริงชนิดหนึ่ง เคร่ืองชัง่แบบนีมี้หน้าปัดแสดงนํา้หนกัอยู่ด้านบนของฐานสําหรับให้ขึน้ไปยืน

ชัง่นํา้หนกั และอ่านนํา้หนกัจากหน้าปัด ก่อนชัง่เข็มจะชีเ้ลข 0 เม่ือชัง่นํา้หนกั ผู้ชัง่ต้องถอดรองเท้าขึน้ไปยืนบนเคร่ืองชัง่และต้องยืนตรง ไม่เกาะสิ่งหนึ่งสิ่งใด แล้วอ่าน

ตวัเลขท่ีเข็มชี ้

4) เคร่ืองช่ังสองแขน  เคร่ืองชัง่สองแขนนีใ้ช้หลกัความสมดลุของแขนสองข้าง โดยมีแกนยึดแน่นตรงกลางสําหรับแบบ ก.นัน้เป็นเคร่ืองชัง่ท่ีนิยมใช้ใน

ร้านขายยา หรือใช้ชัง่สารเคมี วีธีชัง่ให้ใสข่องท่ีต้องการชัง่ลงในจานข้างใดข้างหนึ่งซึ่งนิยมวางจานทางซ้ายมือ ส่วนอีกข้างหนึ่งจะใส่ตุ้มนํา้หนกัลงไปจนกว่าเข็มจะชีท่ี้ขีด

ก่ึงกลางหน้าปัด แล้วจงึอา่นนํา้หนกัจากตุ้มนํา้หนกัทัง้หมดท่ีใส ่สว่นแบบ ข. เป็นเคร่ืองชัง่ท่ีนิยมใช้ในร้านขายทอง นาก เงิน หรือของมีคา่มาก ๆ เป็นเคร่ืองชัง่ท่ีมีความไว

มาก เพราะต้องการความละเอียดและถกูต้องแมน่ยํา จงึต้องตัง้ไว้ในตู้กระจกเพ่ือกนัลมพดั 

5) เคร่ืองช่ังคานเดี่ยว  เคร่ืองชัง่แบบนีอ้าศยัความสมดลุของคานท่ีย่ืนออกไปข้างเดียว วิธีชัง่จะใส่สิ่งท่ีต้องการชัง่ลงบนจานของเคร่ืองชัง่ทางซ้ายมือ 

แล้วเล่ือนแป้นท่ีคล้องอยู่บนคานไปทางขวาจนแขนของเคร่ืองชัง่อยู่ในลกัษณะสมดลุ คือ นิ่งอยู่ในแนวนอนไม่เอียง ถ้าเล่ือนแป้นจนสดุคานแล้วเคร่ืองชัง่ยงัไม่สมดลุ ให้

ใสตุ่้มนํา้หนกัซึง่มีให้เลือกหลายขนาดคล้องลงบนตุ้มท่ีห้อยอยูท่างขวามือ เคร่ืองชัง่ชนิดนีเ้ป็นเคร่ืองชัง่ขนาดกลาง สามารถชัง่ของได้ถึงประมาณ 100 กิโลกรัม 
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2.2 การตวง คือ การวดัปริมาณหรือความจขุองสิ่งของตา่งๆ โดยใช้เคร่ืองตวงชนิดตา่งๆ ซึง่ผู้ ใช้ต้องเลือกให้เหมาะสมกบัสิ่งท่ีจะตวง 

2.2.1  ชนิดของเคร่ืองตวง เคร่ืองตวง แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1) เคร่ืองตวงท่ีไมเ่ป็นมาตรฐาน เป็นเคร่ืองตวงท่ีแตล่ะคนกําหนดขึน้ใช้เองตามความต้องการท่ีจะใช้งาน เช่น ถงันํา้ ขนั แก้วนํา้ ช้อน การใช้เคร่ืองตวงท่ี

เป็นมาตรฐาน อาจทําให้ผู้ อ่ืนเข้าใจไมต่รงกนั จงึไมน่ิยมนํามาใช้ตวงสิ่งของตา่ง ๆ 

2) เคร่ืองตวงมาตรฐาน เป็นเคร่ืองตวงซึง่ทางราชการยอมรับวา่หนว่ยท่ีใช้ในการตวงนัน้มีความจเุทา่กนัทกุเคร่ือง เชน่ ถงั ลิตร ถ้วยตวง ช้อนตวง 

2.2.2  วิธีการตวง มีหลายวิธีขึน้อยูก่บัลกัษณะของสิ่งท่ีจะตวง ดงันี ้

1) วิธีการตวงของเหลว เชน่ นํา้ นํา้มนั ให้ใสข่องเหลวเต็มเคร่ืองตวงพอดี ไมล้่นหรือ ไมข่าด 

2) วิธีการตวงของละเอียด เช่น แป้ง นํา้ตาลทราย ข้าวสาร เกลือ ตวงให้เสมอปากเคร่ืองตวง 

3) วิธีการตวงของหยาบ เชน่ ถ่าน แห้ว กระจบั ให้ใสข่องท่ีจะตวงจนพนูขอบเคร่ืองตวง เน่ืองจากของหยาบจะก่ายกนัในเคร่ืองตวงทําให้มีช่องว่างภายใน

จงึต้องตวงให้พนูชดเชยชอ่งวา่ง 

2.2.3 หน่วยการตวง  หนว่ยการตวงจะต้องใช้ตามหนว่ยของมาตรฐานการตวง ซึง่มี 2 ลกัษณะคือ 

1) หนว่ยตวงมาตรฐานสากล หน่วยตวงท่ีนิยมใช้ในการตวงสิ่งตา่งๆ มีหลายระบบ เช่น ระบบองักฤษเป็นออนซ์ แกลลอน ระบบไทยเป็นเกวียน ถงั ลิตร 

ระบบเมตริกเป็นลิตร มิลลิลิตรหรือลกูบาศก์เซนตเิมตร แตร่ะบบท่ีนิยมใช้กนัทัว่โลก และทางราชการถือเป็นระบบตวงมาตรฐาน คือ ระบบเมตริก ซึง่ใช้ “ลิตร”  

2) หน่วยตวงมาตรฐานท่ีนิยมใช้กันทั่วไป ในชีวิตประจําวันของคนไทย ได้แก่ มิลลิลิตร ลิตร ถัง เกวียน ถ้วยตวง ช้อนโต๊ะ และช้อนชา โดยมีการ

เปรียบเทียบหนว่ยตา่งๆ ไว้ดงันี ้

1,000  มิลลิลิตร (มล.)  =  1  ลิตร (ล.) 

20  ลิตร   =  1  ถงั 

100  ถงั   =  1  เกวียน 

1  ถ้วยตวง   =  8  ออนซ์ หรือ 16 ช้อนโต๊ะ 

1  ช้อนโต๊ะ   =  3  ช้อนชา 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5   เร่ือง การวัด 

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมินหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

ปริมาตรและความจ ุ 1. การหาปริมาตรและความจขุองทรงส่ีเหล่ียมมมุ

ฉากและการแก้ปัญหา 

155 156 

2. ความสมัพนัธ์ ระหวา่งหน่วยของปริมาตร หรือ

หนว่ยของความจ ุ

156 157 

ทิศและแผนผงั 1. การบอกช่ือและทิศทางของทิศทัง้แปด 158 - 

2. การอ่าน เขียนแผนผงัแสดงตําแหนง่ของสิ่งตา่งๆ 

และแผนผงัแสดงการเดนิทางโดยใช้มาตราสว่น   

159 160-162 

เงิน 1. การเขียนและการอา่นจํานวนเงิน 163 - 

2. การเปรียบเทียบจํานวนเงินและแลกเปล่ียนเงินตรา 164 - 

อณุหภมูิ 1. การวดัอณุหภมูิเป็นองศาฟาเรนไฮต์ และองศา

เซลเซียส 

178 - 

2. การเปล่ียนหนว่ยการวดั 179 179 
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ใบความรู้มัลตมีิเดีย 
เร่ือง  รูปเลขาคณิตสามมิตแิละปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 

คําแนะนํา  นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้มลัติมีเดียท่ีครูผู้สอนกําหนด  หรือศกึษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอน  หนงัสือประกอบการเรียน

การสอนท่ีสถานศกึษากําหนด  โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาในการเรียนรู้ตามแผนการสอน (เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตและ Ctrl+คลิกท่ีภาพหรือลิงค์ เพ่ือรับชมวีดีโอ) 

 

แหล่งท่ีมา : http://www.youtube.com/watch?v=zXYB3qzeKhQ    

http://www.youtube.com/watch?v=zXYB3qzeKhQ
http://www.youtube.com/watch?v=zXYB3qzeKhQ
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ใบความรู้ที่ 5 

สรุปเนือ้หา การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เร่ืองท่ี 4 ปริมาตรและความจุ 

4.1 การหาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากและการแก้ปัญหา 

4.1.1 ปริมาตร คือ ความจขุองทรงสามมิต ิการวดัปริมาตรของทรงสามมิต ิใช้หนว่ยวดัท่ีเรียกวา่ ลกูบาศก์หนว่ย 

4.1.2 ความจุ คือ ปริมาตรภายในของภาชนะนัน้ ๆ 

*  ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก มีความกว้าง ความยาว และความสงู 1 หน่วยเท่ากนั เรียกว่า 1 ลกูบาศก์หน่วย  ** สูตร ปริมาตรทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก = กว้าง × ยาว 

× สงู  หรือ = พืน้ท่ีฐาน × สงู 

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของปริมาตรหรือหน่วยของความจุ ความจ ุคือ ปริมาตรภายในของภาชนะท่ีบรรจสุิ่งของได้เต็มพอดี ซึ่งถ้าทราบว่าสิ่งท่ีจะ

นําไปบรรจใุนภาชนะนัน้มีปริมาตรท่ีตวงได้เทา่ใดก็จะทราบความจขุองภาชนะนัน้ได้ โดยใช้มาตราเปรียบเทียบดงันี ้

1  ลิตร     =  1000  มิลลิลิตร 

1  มิลลิลิตร    =  1  ลกูบาศก์เซนตเิมตร 

1,000,000  ลกูบาศก์เซนตเิมตร  =  1  ลกูบาศก์เมตร 

1  ถ้วยตวง    =  240  มิลลิลิตร 

1  ช้อนโต๊ะ    =  15  มิลลิลิตร 

1  ถงั     =  20  ลิตร 

1  ถงั     =  15  กิโลกรัม 

1  เกวียน    =  100  ถงั 

1  เกวียน    =  200  ลิตร 
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เร่ืองท่ี 5 ทศิ และแผนผัง 

5.1  ช่ือและทศิทางของทิศทัง้ 8 

ทศิหลักมีส่ีทศิ ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก ทิศท่ีดวงอาทิตย์ขึน้ เรียกว่า ทิศตะวนัออก และทิศท่ีดวงอาทิตย์ตก เรียกว่าทิศตะวันตก ถ้าเรา

ยืนหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก ทางซ้ายมือจะเป็นทิศเหนือ ทางขวามือจะเป็นทิศใต้ 

นอกจากทิศหลักส่ีทิศแล้ว ยังมีอีกส่ีทิศท่ีไม่ใช่ทิศหลักและมีช่ือเรียกเฉพาะคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต้ นัน่คือทิศทัง้ 8 นัน่เอง 
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5.2 การอ่านเขียนแผนผัง 

แผนผัง คือ รูปย่อส่วนหรือขยายส่วนท่ีแสดงขนาดและทิศทางท่ีถูกต้อง และเขียนบอกด้วยว่า แผนผงันัน้แสดงอะไร ใช้มาตราส่วนอย่างไร และจะเขียนลกูศรชี ้

ทิศเหนือ N กํากบัไว้ตามความเหมาะสมทกุครัง้ 

ในการเขียนแผนผัง จะต้องทราบขนาดของจริงก่อน แล้วคิดว่าจะต้องการรูปขนาดใดแล้วจึงคํานวณว่ามาตราส่วนควรเป็นเท่าใด จึงจะคิดคํานวณได้ง่ายและ

สะดวก แล้วจงึเขียนรูปให้ถกูต้องทัง้ขนาดและตําแหนง่ 

เร่ืองท่ี 6 เงนิ 

6.1 การเขียนและการอ่านจาํนวนเงนิ เงินเป็นส่ือกลางในการซือ้ขายและแลกเปล่ียน ประเทศไทยใช้เงินบาทเป็นหนว่ยของเงินตรา ดงันี ้

1  บาท   =  100  สตางค์ หรือ 

1  บาท   =  4  สลงึ 

1  สลงึ   =  25  สตางค์ 

เงินตราท่ีทําขึน้เชน่นี ้แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

1) เงินท่ีใช้เป็นเหรียญท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 

เหรียญ 1 สลงึ หรือ 25 สตางค์ 

เหรียญ 2 สลงึ หรือ 50 สตางค์ 

เหรียญ 1 บาท 

เหรียญ 2 บาท 

เหรียญ 5 บาท 

เหรียญ 10 บาท 
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2) เงินท่ีใช้เป็นธนบตัรท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 

ธนบตัรใบละ สิบบาท 

ธนบตัรใบละ ย่ีสิบบาท 

ธนบตัรใบละ ห้าสิบบาท 

ธนบตัรใบละ หนึง่ร้อยบาท 

ธนบตัรใบละ ห้าร้อยบาท 

ธนบตัรใบละ หนึง่พนับาท 

การอ่านและการเขียนเงินตราของไทย 

5 สตางค์ เขียน .05 บาท อา่นวา่ ห้าสตางค์ 

25 สตางค์ เขียน .25 บาท อ่านวา่ ย่ีสิบห้าสตางค์ หรือ ภาษาพดูใช้ หนึง่สลงึ 

50 สตางค์ เขียน .50 บาท อ่านวา่ ห้าสิบสตางค์ หรือภาษาพดูใช้ สองสลงึ 

75 สตางค์ เขียน .75 บาท อ่านวา่ เจ็ดสิบห้าสตางค์ หรือภาษาพดูใช้ สามสลงึ 

1 บาท กบั 25 สตางค์ เขียน 1.25 บาท อา่นวา่ หนึง่บาทย่ีสิบห้าสตางค์ หรือ ภาษาพดู  ใช้หนึง่บาทหนึง่สลงึ หรือ ห้าสลงึ 

2 บาท กบั 50 สตางค์ เขียน 2.50 บาท อา่นวา่ สองบาทห้าสิบสตางค์ หรือ สองบาทห้าสิบ หรือในภาษาพดูใช้สิบสลงึ 

15 บาท กบั 65 สตางค์ เขียน 15.65 บาท อา่นวา่ สิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์ ในการเขียน ใช้จดุคัน่ ระหวา่งจํานวนเงินบาท กบั สตางค์ 

6.2 การเปรียบเทียบจาํนวนเงนิและการแลกเปล่ียนเงนิตรา 

การเปรียบเทียบค่าของเงิน เงินเหรียญและธนบตัรมีค่าแตกต่างตัง้แต่น้อยไปหามาก คือ 25 สต. 50 สต. 1 บาท  2 บาท 5 บาท 10 บาท ส่วนธนบตัรเรียงจาก

น้อยไปหามากคือ 20 บาท 50 บาท 100 บาท และ 1,000 บาท 
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การแลกเปล่ียนเงินทัง้เงินเหรียญ และธนบัตร เราสามารถนํามาแลกเปล่ียนได้ เช่น เหรียญ ห้าบาท จะแลกเป็นเหรียญหนึ่งบาท ได้ 5 เหรียญ เหรียญสิบ

บาท จะแลกเป็นเหรียญหนึ่งบาท ได้ 10 เหรียญ หรือ เป็นเหรียญห้าบาทได้ 2 เหรียญ ส่วนธนบตัรก็เช่นกันอาจแลกเปล่ียนเป็นเงินเหรียญหรือธนบตัรด้วยกนัก็ได้ เช่น 

ธนบตัรใบละห้าสิบบาท อาจแลกได้เป็นธนบตัรใบละย่ีสิบบาท 2 ใบ และเหรียญห้าบาทได้ 2 เหรียญ เป็นต้น 

เร่ืองท่ี 7 อุณหภูม ิ

อุณหภูม ิหมายถึง ปริมาณความร้อนหรือเย็นของสิ่งใดสิ่งหนึง่ โดยมีหนว่ยการวดัเป็นองศา 

7.1 หน่วยการวัดอุณหภูมิระบบต่างๆ 

1) ระบบมาตรฐานสากล (ระบบ SI)  หนว่ยการวดัเป็น เคลวิน สญัลกัษณ์ ◌ํK  

2) ระบบท่ีอนโุลมใช้ 

- หนว่ยการวดัเป็นองศาเซลเซียส สญัลกัษณ์ ◌ํC  

- หนว่ยการวดัเป็นองศาฟาเรนไฮต์ สญัลกัษณ์ ◌ํF  

- หนว่ยการวดัเป็นองศาโรเมอร์ สญัลกัษณ์ ◌ํR 
 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ องศาเคลวิน 

จดุเดือด 

จดุเยือกแข็ง 

อณุหภมูิร่างกาย (ปกต)ิ 

อณุหภมูิของห้อง 

100 ◌ํC 

0 ◌ํC 

37 ◌ํC 

25 ◌ํC 

212 ◌ํF 

32 ◌ํF 

98.6 ◌ํF 

77 ◌ํF 

371 ◌ํK 

273 ◌ํK 

101 ◌ํK 

68.2 ◌ํK 

จะเหน็ว่า ระหวา่งจดุเยือกแข็งถึงจดุเดือด องศาเซลเซียสมี 1 ชว่ง องศาฟาเรนไฮต์มี 18 ช่วง (212 – 32 = 180) ดงันัน้ 1 ช่วงองศาเซลเซียส เท่ากบั 1.8 

ชว่งขององศาฟาเรนไฮต์ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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แผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) 

รายวชิา คณิตศาสตร์  พค11001 
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คาํแนะนําในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (กรต.) 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning)  

 คือกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนริเร่ิมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตามความสนใจ  ความต้องการ และความถนดั อย่างมีเป้าหมาย รู้จกัแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เลือกวิธีการ

เรียนและประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเอง ซึง่ทําด้วยตนเอง หรือขอความชว่ยเหลือผู้ อ่ืนก็ได้ ซึง่มีหลายรูปแบบ เช่น การอ่าน การอภิปราย การเขียน  การเสาะ

แสวงหาความรู้โดยการสมัภาษณ์ การทอ่งเท่ียว การแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัผู้ รู้ เรียนรู้โดยการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

วิธีการเรียนรู้ 

 กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ กศน. กําหนดให้นกัศกึษาเรียนรู้ ฝึกทกัษะด้วยกระบวนการกลุ่มตามแผนการสอนท่ีกําหนด โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษาและ

คอยให้คําแนะนําในการจดักระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมีการวดัผลประเมินผลการเรียนรู้หลงัเสร็จสิน้การจดัการเรียนรู้ในครัง้นัน้ๆ  

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 สามารถเรียนรู้จากเอกสารใบความรู้  ใบความรู้มลัตมีิเดีย (ถ้ามี)  ห้องสมดุ  แหลง่เรียนรู้ในชมุชน  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  และศกึษาเพิ่มเตมิจากส่ืออ่ืนๆ  ฯลฯ 

หลักฐานการเรียนรู้ 
 บนัทกึหลงัการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลงาน  หรือชิน้งานท่ีแสดงถึงการบรรลผุลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การวัดผลประเมินผล 
 วดัผล ประเมินผลจากการเรียนรู้หลงัเรียน หรือการนําเสนอผลการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุม่  
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001 

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

1. จาํนวนและ

การดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. นําความรู้และสมบตัิ

เก่ียวกบัจํานวนนบัและ

ศนูย์ไปใช้ 

7. บวก ลบ คณู หาร 

จํานวนนบัและการ

แก้ปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. สมบตัขิองจํานวนนบัและศนูย์ 

และการนําไป ใช้ในการแก้ปัญหา 

 

7. การบวก ลบ คณู หารจํานวนนบั

และการแก้ปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขัน้การกาํหนดสภาพปัญหา  

- ครูสอบถามความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั

สมบตัขิองจํานวนนบัและศนูย์ 

2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการ

เรียนรู้   

- ครูแบง่นกัศกึษาออกเป็นกลุม่ละ 5-7 คน  

- นกัศกึษาสืบค้นข้อมลูการบวก ลบ คณู 

หาร จํานวนนบัและการแก้ปัญหา 

3. ขัน้การปฏิบัตแิละการนําไป

ประยุกต์ใช้  

- นกัศกึษาสรุปสมบตัขิองจํานวนนบัและ

ศนูย์ และการนําไป ใช้ในการแก้ปัญหา 

4. ขัน้การประเมินผล  

- ครูประเมินผลการเรียนรู้สมบตัขิอง

จํานวนนบัและศนูย์ และการนําไป ใช้ใน

การแก้ปัญหา ตามเนือ้หาและตวัชีว้ดั 

1. หนงัสือเรียน

วิชาคณิตศาสตร์  

2. กระดาษบรุ๊ฟ 

3. ใบความรู้ 

4. อินเทอร์เน็ต 

5. คอมพิวเตอร์ 

3 
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1   เร่ือง  จาํนวนและการดาํเนินการ 

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมินหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

1. จํานวนและการดําเนินการ 6. สมบตัขิองจํานวนนบัและศนูย์ และการนําไป 

ใช้ในการแก้ปัญหา 

14-15 - 

7. การบวก ลบ คณู หารจํานวนนบัและการ

แก้ปัญหา 

16-17 18-58 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

         6. นําความรู้และสมบตัิ เก่ียวกบัจํานวนนบั และศนูย์ ไปใช้ได้ 

         7. บวก ลบ คณู และหาร จํานวนนบัได้ 

ขอบข่ายเนือ้หา 

         เร่ืองท่ี  6 สมบตัิของจํานวนนบัและศนูย์ และการนําไปใช้ในการแก้ปัญหา 

         เร่ืองท่ี  7 การบวก ลบ คณู และหาร จํานวนนบัและการแก้ปัญหา 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        



71 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001 

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

2. เศษส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เขียนเศษสว่นให้อยูใ่น

รูปเศษสว่นอยา่งต่ํา 

จํานวนคละ และเศษเกิน 

3. เปรียบเทียบและ

เรียงลําดบัเศษส่วน 

4. บวก ลบ เศษสว่นและ

นําความรู้เก่ียวกบัเศษสว่น

ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา 

5. คณูเศษสว่นและนํา

ความรู้เก่ียวกบัการคณู

เศษสว่น ไปใช้แก้โจทย์

ปัญหา 

6. หารเศษสว่นและนํา

ความรู้เก่ียวกบัการหาร

เศษสว่นไปใช้แก้โจทย์

ปัญหา 

2. การเขียนเศษส่วนให้อยูใ่นรูป

เศษสว่นอยา่งต่ํา จํานวนคละ และ

เศษเกิน 

3. การเปรียบเทียบเศษสว่น 

 

4. การบวก ลบ เศษสว่นและโจทย์

ปัญหา 

 

5. การคณูเศษส่วนและโจทย์ปัญหา 

 

 

 

6. การหารเศษส่วนและ โจทย์

ปัญหา 

 

 

1. ขัน้การกาํหนดสภาพปัญหา  

- ครูสอบถามนกัศกึษาเก่ียวกบัความรู้

พืน้ฐานเร่ือง เศษสว่น วีธีการบวก ลบ คณู 

หาร และการเปรียบเทียบเศษสว่น  

2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการ

เรียนรู้   

- นกัศกึษา สืบค้นข้อมลูการบวก ลบ คณู 

หาร เศษสว่น จากส่ือท่ีครูผู้สอนกําหนด 

3. ขัน้การปฏิบัตแิละการนําไป

ประยุกต์ใช้  

- นกัศกึษาสรุปนําความรู้เก่ียวกบัเศษสว่น

ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา 

4. ขัน้การประเมินผล  

- ครูประเมินผลการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

กลุม่ เก่ียวกบัความรู้จากการศกึษาไปใช้

แก้โจทย์ปัญหา 

1. หนงัสือเรียน

วิชาคณิตศาสตร์  

2. กระดาษบรุ๊ฟ 

3. ใบความรู้ 

4. อินเทอร์เน็ต 

5. คอมพิวเตอร์ 

3 
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2   เร่ือง  เศษส่วน 

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมินหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

2. เศษสว่น 

2. การเขียนเศษส่วนให้อยูใ่นรูปเศษสว่นอยา่งต่ํา 

จํานวนคละ และเศษเกิน 

78 78 

3. การเปรียบเทียบเศษสว่น 79 80 

4. การบวก ลบ เศษสว่นและโจทย์ปัญหา 81 81-89 

5. การคณูเศษส่วนและโจทย์ปัญหา 90 90-91 

6. การหารเศษส่วนและ โจทย์ปัญหา 92 96-97 

 

 

 

 

สาระสาํคัญ 
        การอ่านและเขียนเศษสว่น การเปรียบเทียบเศษสว่น การบวก ลบ คณู หาร เศษสว่น และ การแก้โจทย์ปัญหา

ตามสถานการณ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        1. บอกความหมาย ลกัษณะและอา่นเศษสว่นได้ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001 

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

2. เศษส่วน 

 

 

 

3. ทศนิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. บวก ลบ คณู หาร 

เศษสว่น และนําความรู้ไป

ใช้แก้โจทย์ปัญหา 

 

3. เขียนทศนิยมในรูปการ

กระจาย 

4. เปรียบเทียบและ

เรียงลําดบัทศนิยม 

5. แปลงทศนิยมให้อยูใ่น

รูปเศษสว่น และแปลง

เศษสว่น จํานวนนบัให้อยู่

ในรูปทศนิยม 

6. ประมาณคา่ทศนิยมหนึง่

ตําแหนง่ สองตําแหนง่ และ

สามตําแหนง่ 

7. การบวก ลบ คณู หาร เศษสว่น

ระคน และโจทย์ปัญหา 

 

 

3. การเขียนทศนิยมในรูปการ

กระจาย 

4. การเปรียบเทียบและเรียงลําดบั

ทศนิยม 

5. ความสมัพนัธ์ระหว่างทศนิยม

และเศษสว่น  

 

 

6. การประมาณคา่ใกล้เคียง

ทศนิยม 

 

1. ขัน้การกาํหนดสภาพปัญหา  

- ครูและนกัศกึษาทบทวนความรู้เก่ียวกบั

การบวก ลบ คณู หาร เศษส่วนระคน และ

โจทย์ปัญหา 

2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการ

เรียนรู้  

- ครูอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งทศนิยม

และเศษสว่น และการเขียนทศนิยม  

- นกัศกึษา สืบค้นข้อมลูการเปรียบเทียบ

และเรียงลําดบัทศนิยม 

3. ขัน้การปฏิบัตแิละการนําไป

ประยุกต์ใช้  

- นัก ศึก ษา ส รุ ปอ ง ค์ คว าม รู้ เ ก่ี ย วกับ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศนิยมและเศษส่วน

4. ขัน้การประเมินผล  

- ครูประเมินผลการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั 

1. หนงัสือเรียน

วิชาคณิตศาสตร์  

2. กระดาษบรุ๊ฟ 

3. ใบความรู้ 

4. อินเทอร์เน็ต 

5. คอมพิวเตอร์ 

3 
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  ทศนิยม 

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมินหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

2. เศษสว่น 7. การบวก ลบ คณู หาร เศษสว่นระคน และโจทย์ปัญหา 97 99-100 

3. ทศนิยม 

3. การเขียนทศนิยมในรูปการกระจาย 105 106 

4. การเปรียบเทียบและเรียงลําดบัทศนิยม 105 107-109 

5. ความสมัพนัธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน  109 110 

6. การประมาณคา่ใกล้เคียงทศนิยม 111 111 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

        3. เขียนทศนิยมในรูปการกระจายได้ 

        4. เปรียบเทียบและเรียงลาํดบัทศนิยมได้ 

        5. แปลงทศนิยมให้อยูใ่นรูปเศษสว่น และแปลงเศษสว่นจํานวนนบัให้อยูใ่นรูปทศนิยมได้ 

        6. ประมาณคา่ทศนิยมหนึง่ตําแหนง่ สองตําแหนง่และสามตาํแหนง่ได้ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.)  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001 

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

5. การวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวดัความยาวและ

ระยะทาง 

4. หาความยาว ความสงู 

หรือระยะทางจริงจากรูปท่ี

ยอ่สว่นเม่ือกําหนดมาตรา

สว่นให้  

5. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบั

การวดั ความยาว ความสงู 

และระยะทาง 

 

เงิน 

3. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบั

เงินได้ 

4. อา่นและเขียนบนัทกึ

รายรับ-รายจา่ย 

 

 

4. มาตราส่วน 

 

 

 

5. โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการวดั 

ความยาว ความสงู และระยะทาง 

 

 

 

3. การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเงิน 

 

4. การอ่านและบนัทกึรายรับ-

รายจา่ย 

1. ขัน้การกาํหนดสภาพปัญหา  

- ครูอธิบายเร่ืองมาตราสว่น และการทํา

บญัชีรายรับรายจา่ยในชีวิตประจําวนั 

2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการ

เรียนรู้  

- นกัศกึษาแบง่กลุม่เป็น 5-7 คน สืบค้น

ข้อมลูการวดั ความยาว ความสงู และ

ระยะทาง แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเงิน 

3. ขัน้การปฏิบัตแิละการนําไป

ประยุกต์ใช้  

- นกัศึกษาแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกับการวัด 

ความยาว ความสงู และระยะทาง 

- นกัศกึษาแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเงิน 

4. ขัน้การประเมินผล   

- ครูประเมินผลจากการนําเสนอ เก่ียวกบั

การนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

1. หนงัสือเรียน

วิชาคณิตศาสตร์  

2. กระดาษบรุ๊ฟ 

3. ใบความรู้ 

4. อินเทอร์เน็ต 

5. คอมพิวเตอร์ 

3 
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง  การวัด 

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมนิหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

การวดัความยาว

และระยะทาง 

 

4. มาตราส่วน 136 137-138 

5. โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการวดั ความยาว ความสงู และ

ระยะทาง 

138 138 

เงิน 

 

3. การแก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเงิน 164 166 

4. การอ่านและบนัทกึรายรับ-รายจา่ย 167 177-178 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

        4. หาความยาว ความสงู หรือ ระยะทางจริงจากรูปท่ียอ่สว่นเมื่อกําหนดมาตราสว่นให้ได้ 

        5. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัการวดัความยาว ความสงู และระยะทางได้ 

        16. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัเงินได้ 

        17. อา่นและเขียนบนัทกึรายรับ รายจา่ยได้ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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แผนการจัดการเรียนการสอน 

รายวชิา คณิตศาสตร์  พค11001 
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แผนการจัดการเรียนการสอน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001 

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

1. จาํนวนและ

การดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. หาตวัประกอบของ

จํานวนนบั 

9. บอกจํานวนเฉพาะและ

ตวัประกอบเฉพาะ 

10. แยกตวัประกอบของ

จํานวนนบัได้ 

11. หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

ของจํานวนนบัท่ีกําหนดให้

ได้ 

 

 

 

 

 

 

8. ตวัประกอบของจํานวนนบัและ

การหาตวัประกอบ 

9. จํานวนเฉพาะและตวัประกอบ

เฉพาะ 

10. การแยกตวัประกอบ 

 

11. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขัน้การกาํหนดสภาพปัญหา 

- ครูผู้สอนทบทวนความรู้ท่ีนกัศกึษาได้

เรียนรู้ด้วยตนเองโดยสุม่ถามเป็นรายคน 

- ครูผู้สอนอธิบายความหมายการแยกตวั

ประกอบ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ทศนิยม 

2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการ

เรียนรู้  

- แบง่กลุม่นกัศกึษาเป็น 5-7 คน เรียนรู้

ลกัษณะเฉพาะ  คําสําคญั  หลกัการ  

ความหมาย ในเนือ้หาท่ีเรียนรู้ทัง้หมด 

-นกัศกึษาฝึกทําแบบฝึกหดัพร้อมสรุปผล

การเรียนรู้เป็นรายกลุม่ เสนอหน้าชัน้เรียน 

- นกัศกึษาค้นหาคําตอบจํานวนเฉพาะ

และตวัประกอบเฉพาะจากแบบฝึกหดั 

- สมาชิกในกลุม่บนัทึกคําจํากดัความ 

ความหมาย ข้อควรจําในรูปแบบรายงาน 

1. หนงัสือเรียน

วิชาคณิตศาสตร์  

2. กระดาษบรุ๊ฟ 

3. ใบความรู้ 

4. อินเทอร์เน็ต 

5. คอมพิวเตอร์ 

6 
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แผนการจัดการเรียนการสอน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001 

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

3. ทศนิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. บวก ลบ ทศนิยม และ

นําความรู้ไปใช้แก้โจทย์

ปัญหา 

8. คณู หาร ทศนิยมและ

นําความรู้ไปใช้แก้โจทย์

ปัญหา 

 

 

 

 

 

7. การบวก ลบ ทศนิยม และโจทย์

ปัญหา 

 

8. การคณู หาร ทศนิยมและโจทย์

ปัญหา 

 

 

 

 

 

 

3. ขัน้การปฏิบัตแิละการนําไป

ประยุกต์ใช้  

- นกัศกึษาทําแบบฝึกหดัหลงัการเรียนรู้ 

- นกัศกึษายกตวัอยา่งการคณู หาร 

ทศนิยมและโจทย์ปัญหา 

 ท่ีสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวนั 

4. ขัน้การประเมินผล   

- สงัเกตพฤตกิรรมการมีสว่นร่วมในกลุม่ 

- แบบฝึกหดั  ใบงาน 

- รายงานสรุปผลการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการกลุม่ 

1. หนงัสือเรียน

วิชาคณิตศาสตร์  

2. กระดาษบรุ๊ฟ 

3. ใบความรู้ 

4. อินเทอร์เน็ต 

5. คอมพิวเตอร์ 

6 
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง  จาํนวนและการดาํเนินการ  , หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง  ทศนิยม 

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมินหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

1. จํานวนและการ

ดําเนินการ 

8. ตวัประกอบของจํานวนนบัและการหาตวัประกอบ 58 58-60 

9. จํานวนเฉพาะและตวัประกอบเฉพาะ 61 61-62 

10. การแยกตวัประกอบ 63 64-65 

11. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 65 66-73 

3. ทศนิยม 7. การบวก ลบ ทศนิยม และโจทย์ปัญหา 112 112-114 

8. การคณู หาร ทศนิยมและโจทย์ปัญหา 114 116-121 

 

 

 

 

การหารทศนิยมที่มีเศษ 

          การหารทศนิยมบางครัง้อาจไมล่งตวัพอด ีจะทําให้เหลอืเศษ คําตอบจึงต้องเป็นการประมาณคา่ การประมาณคา่จะ

ใช้วิธีปัดเศษ โดยดวู่าโจทย์ต้องการให้ตอบเป็นทศนิยมก่ีตําแหน่ง แล้วคํานวณให้ได้จํานวนตําแหน่งทศนิยมมากกว่าท่ี

โจทย์ต้องการอีก 1 ตําแหนง่ เพ่ือดวูา่ตวัเลขของทศนิยมท่ีเกินมานัน้ ควรปัดเพ่ิมขึน้มาในตําแหนง่ท่ีต้องการหรือตดัทิง้ไป 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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แผนการจัดการเรียนการสอน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001 

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

4. ร้อยละ   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. หาคา่เศษส่วน และเขียน

ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้

อยูใ่นรูปเศษสว่น 

3. แก้โจทย์ปัญหาการคณู 

การหาร (บญัญตัิไตรยางศ์) 

ของจํานวนนบั และนําไป

ประยกุต์ใช้ 

 

 

 

 

 

 

2. ความสมัพนัธ์ระหว่างเศษสว่น

และร้อยละ 

 

3. โจทย์ปัญหา การคณู การหาร 

(บญัญตัไิตรยางศ์) และการ

ประยกุต์ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขัน้การกาํหนดสภาพปัญหา 

- ครูผู้สอนอธิบายความหมายของร้อยละ 

พร้อมยกตวัอยา่งการใช้ร้อยละท่ีพบบอ่ย

ในการดํารงชีวิตประจําวนั 

- ครูผู้สอนอธิบายวิธีการหาพืน้ท่ีรูป

เรขาคณิตโดยใช้สตูรคํานวน 

2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการ

เรียนรู้  

- แบง่กลุม่นกัศกึษาเป็น 5-7 คน ฝึกทํา

แบบฝึกหดัพร้อมสรุปผลการเรียนรู้เป็นราย

กลุม่ เสนอหน้าชัน้เรียน 

- นกัศกึษาใช้สตูรตา่งๆ คํานวณหาพืน้ท่ี 

- สมาชิกในกลุม่ บนัทึกสิ่งท่ีได้จากการ

เรียนรู้ และนําเสนอในรูปแบบกลุม่ 

1. หนงัสือเรียน

วิชาคณิตศาสตร์  

2. กระดาษบรุ๊ฟ 

3. ใบความรู้ 

4. อินเทอร์เน็ต 

5. คอมพิวเตอร์ 

6 
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แผนการจัดการเรียนการสอน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001 

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต 
 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

5. การวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหาพืน้ท่ี 

1. หาพืน้ท่ีและความยาว

รอบรูปของรูปเรขาคณิต 

2. แก้โจทย์ปัญหาเก่ียวกบั

การหาพืน้ท่ีของรูป

เรขาคณิต 

 

 

 

 

 

 

 

1. หาพืน้ท่ีและความยาวรอบรูป

ของรูปเรขาคณิต 

2. โจทย์ปัญหาของการหาพืน้ท่ีของ

รูปเรขาคณิต 

 

 

 

 

 

 

 

3. ขัน้การปฏิบัตแิละการนําไป

ประยุกต์ใช้  

- นกัศกึษาทําแบบฝึกหดัหลงัการเรียนรู้ 

- นกัศกึษายกตวัอยา่งการคณู หาร 

ทศนิยมและโจทย์ปัญหา 

 ท่ีสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวนั 

- นกัศึกษาใช้สตูรคํานวณพืน้ท่ีความยาว

รอบรูปของรูปเรขาคณิต 

4. ขัน้การประเมินผล   

- แบบฝึกหดั  ใบงาน 

- รายงานสรุปผลการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการกลุม่ 

1. หนงัสือเรียน

วิชาคณิตศาสตร์  

2. กระดาษบรุ๊ฟ 

3. ใบความรู้ 

4. อินเทอร์เน็ต 

5. คอมพิวเตอร์ 

6 
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง ร้อยละ , หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง การวัด 

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมนิหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

4. ร้อยละ 2. ความสมัพนัธ์ระหว่างเศษสว่นและร้อยละ 125 125-126 

3. โจทย์ปัญหา การคณู การหาร (บญัญตัไิตรยางศ์) และ

การประยกุต์ 

126 128-130 

5. การวดั 1. หาพืน้ท่ีและความยาวรอบรูปของรูปเรขาคณิต 152 - 

2. โจทย์ปัญหาของการหาพืน้ท่ีของรูปเรขาคณิต 154 154 

 

 

 

 

สูตรในการหาพืน้ที่ของรูปเรขาคณิต 

          พืน้ท่ีสีเ่หลีย่มจตัรัุส = ด้าน x ด้าน 

          พืน้ท่ีสีเ่หลีย่มผืนผ้า = กว้าง x ยาว 

          พืน้ท่ีสีเ่หลีย่มด้านขนาน = ความยาวของฐาน x ความสงู 

          พืน้สีเ่หลีย่มคางหม ู= 21x สงู x ผลบวกของความยาวด้านคูข่นาน 

          พืน้ท่ีรูปสามเหลีย่ม = 21x ฐาน x สงู 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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แผนการจัดการเรียนการสอน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001 

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

7. สถติิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือ

ตอบคําถามโดยใช้การ

สงัเกต  การสํารวจ และ

การทดลอง 

2. อา่นและเขียนแผนภมูิ

รูปภาพและแผนภมูิแทง่ 

เปรียบเทียบ 

3. อา่นและเขียนกราฟเส้น 

4. อา่นและเขียนแผนภมูิ

รูปวงกลม 

 

 

 

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมลู    

การจําแนกข้อมลูโดยการสงัเกต

และการสํารวจ  

 

2. การอ่าน การเขียนและ

เปรียบเทียบแผนภมูิรูปภาพ  

และแผนภมูิแทง่ 

3. การอ่านและการเขียนกราฟ

เส้น 

4. การอ่านแผนภมูิรูปวงกลม 

 

 

 

 

 

1. ขัน้การกาํหนดสภาพปัญหา 

- ครูผู้สอนอธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู    

การจําแนกข้อมลูโดยการสงัเกตและการ

สํารวจ และการอา่น เขียนแผนภมูิตา่งๆ 

2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการเรียนรู้  

- แบง่กลุม่นกัศกึษาเป็น 5-7 คน  

เรียนรู้วิธีการเขียนและการอ่านแผนภมู ิ

3. ขัน้การปฏิบัตแิละการนําไป

ประยุกต์ใช้  

- นกัศกึษานําข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจมา

เขียนเป็นแผนภมูิในลกัษณะตา่งๆ ท่ี

สอดคล้องกบัข้อมลู และวิธีการนําเสนอ 

4. ขัน้การประเมินผล   

- ประเมินผลจากการนําเสนอข้อมลูใน

รูปแบบแผนภมูิภาพท่ีสอดคล้องกบัข้อมลู 

1. หนงัสือเรียน

วิชาคณิตศาสตร์  

2. กระดาษบรุ๊ฟ 

3. ใบความรู้ 

4. อินเทอร์เน็ต 

5. คอมพิวเตอร์ 

6 
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  เร่ือง สถติ ิ

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมินหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

7. สถิติ 1. การเก็บรวบรวมข้อมลู การจําแนกข้อมลูโดยการสงัเกต

และการสํารวจ  

217 - 

2. การอ่าน การเขียนและเปรียบเทียบแผนภมูิรูปภาพ  

และแผนภมูิแทง่ 

217 220 

3. การอ่านและการเขียนกราฟเส้น 221 224 

4. การอ่านแผนภมูิรูปวงกลม 225 226-227 

 

 

 

 

สถติิเบือ้งต้น 

       ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดของสิ่งท่ีน่าสนใจ อาจเป็นตัวเลขในการคํานวณ เปรียบเทียบ หรือ

คาดคะเนเพ่ือหาความจริง ซึง่นํามาประกอบการตดัสนิใจ หรือแก้ปัญหาตา่ง ๆ 

     ข้อมูลของสิ่งที่เราสนใจ อาจรวบรวมได้จากการสงัเกต สมัภาษณ์ ทดลอง สอบถาม หรือรวบรวมจากทะเบียนตา่ง ๆ 
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บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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แผนการจัดการเรียนการสอน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001 

สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ ประถมศึกษา  จาํนวน  3  หน่วยกิต 

หัวเร่ือง ตัวชีวั้ด เนือ้หา วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ ช่ัวโมง 

8. ความน่าจะ

เป็นเบือ้งต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

อภิปรายเหตกุารณ์เพ่ือสร้าง

ความคุ้นเคยกบัคําท่ีมี

ความหมายเชน่เดียวกบัคําว่า 

“แนน่อน” “อาจจะเกิดขึน้ 

หรือไมเ่กิดขึน้” “เป็นไปไมไ่ด้” 

และรู้จกัใช้คําเหล่านี ้

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสและเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้

แนน่อนหรืออาจจะเกิดขึน้หรือ

อาจจะไมเ่กิดขึน้หรือเป็นไป

ไมไ่ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขัน้การกาํหนดสภาพปัญหา 

- ครูผู้สอนสอบถามนกัศกึษาเร่ืองการโยน

เหรียญ การซือ้หวย การเลน่การพนนัตา่งๆ 

และสอบถามถึงความนา่จะเป็นทีเก่ียวข้อง 

2. ขัน้การแสวงหาข้อมูลและการเรียนรู้  

- แบง่กลุม่นกัศกึษาเป็น 5-7 คน  

ศกึษาความนา่จะเป็นในการเส่ียงทายตา่งๆ 

3. ขัน้การปฏิบัตแิละการนําไป

ประยุกต์ใช้  

- นกัศกึษาสรุปผลความน่าจะเป็นในการ

เส่ียงทาย การเลน่การพนนั และสรุปองค์

ความรู้เพ่ือหาวิธีหลีกเล่ียงการเลน่การพนนั 

4. ขัน้การประเมินผล   

- ประเมินผลจากแนวคดิในการนําเสนอ

ข้อมลู และรูปแบบในการนําเสนอ 

1. หนงัสือเรียน

วิชาคณิตศาสตร์  

2. กระดาษบรุ๊ฟ 

3. ใบความรู้ 

4. อินเทอร์เน็ต 

5. คอมพิวเตอร์ 

6 
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ใบความรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  เร่ือง สถติ ิ

คําแนะนํา   ให้นกัศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้หนงัสือเรียน  รายวิชา คณิตศาสตร์  พค11001  (เอกสารทางวิชาการลําดบัท่ี 10/2554) เพ่ือประกอบการเรียนรู้        

และเรียนรู้เพิ่มเตมิจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเอกสารประกอบการสอนท่ีครูผู้สอนกําหนด พร้อมทัง้ทําแบบฝึกหดัประเมินหลงัการเรียนรู้ ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา 
หมายเลขหน้า 

เนือ้หา แบบฝึกหัด 

8. ความน่าจะเป็น

เบือ้งต้น  

โอกาสและเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้แนน่อนหรืออาจจะเกิดขึน้

หรืออาจจะไมเ่กิดขึน้หรือเป็นไปไมไ่ด้ 

228 229-231 

 

 

 

 

ความหมายของ “ความน่าจะเป็น” 

          ความน่าจะเป็น คือการวดัหรือการประมาณความเป็นไปได้วา่ บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึน้หรือถ้อย

แถลงหนึง่ๆ จะเป็นจริงมากเทา่ใด ความน่าจะเป็นมีคา่ตัง้แต ่0 (โอกาส 0% หรือ จะไม่เกิดขึน้) ไปจนถึง 1 

(โอกาส 100% หรือ จะเกิดขึน้)  ระดบัของความน่าจะเป็นท่ีสงูขึน้ คือความเป็นไปได้มากขึน้ท่ีเหตกุารณ์

นัน้จะเกิด หรือถ้ามองจากเง่ือนเวลาของการสุ่มตัวอย่าง คือจํานวนครัง้มากขึน้ท่ีเหตุการณ์เช่นนัน้

คาดหวงัวา่จะเกิด 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  ความน่าจะเป็น 

 

ความน่าจะเป็น (Probability) 

ในชีวิตประจําวนัเรามกัจะได้ยินคําพดูท่ีเก่ียวกบัการคาดคะเน การทํานาย โอกาส หรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ท่ีกล่าวถึง แตไ่ม่สามารถบอกได้แน่ชดั

วา่เหตกุารณ์เหลา่นัน้จะเกิดขึน้หรือไม ่จนกวา่จะถึงเวลาท่ีกําหนด 

จํานวนจํานวนหนึง่ท่ีบง่บอกถึงโอกาสมากน้อยท่ีจะเกิดแตล่ะเหตกุาณ์นัน้ ในทางคณิตศาสตร์เรียกจํานวนนัน้วา่ ความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์ 

การหาความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์ ได้มีการศกึษาอยา่งจริงจงัเม่ือ ค.ศ.1654 หลงัจาก เชอวาลิเอ เดอ เมเร ( Chevalier de Mere ) นกัการพนนัชาวฝร่ังเศสแพ้

การพนนั เม่ือเขาได้ท้าพนนักบันกัการพนนัอ่ืนๆ ว่า “เม่ือทอดลกูเตา๋สองลกูพร้อมกนั 24 ครัง้ จะมีอย่างน้อยหนึ่งครัง้ท่ีขึน้ แต้ม 6 ทัง้สองลกู” เดอเมเร สงสยัว่าทําไมจึง

เป็นเช่นนัน้ เขาจึงนําปัญหานีไ้ปถาม เบลล์ ปาสกาล ( Blaise Pascal ) นกัคณิตศาสตร์ผู้ เป็นเพ่ือนของเขา และปาสกาลก็ได้นําปัญหาเดียวกนันีไ้ปปรึกษา ปีแยร์ เดอ 

แฟร์มา (Pierre de Fermat) เพ่ือนนกัคณิตศาสตร์ของเขา ทัง้สองจึงได้ทําการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์อย่างจริงจงั จนได้คาตอบว่า ถ้าโยน

ลกูเตา๋ท่ีเท่ียงตรงสองลกูพร้อมกนั 24 ครัง้ ความนา่จะเป็นของเหตกุารณ์ท่ีลกูเตา๋จะหงายขึน้แต้ม 6 ทัง้สองลกูอย่างน้อยหนึ่งครัง้ เท่ากบั 0.4914 หรือประมาณ คา่ความ

นา่จะเป็นข้างต้นเป็นหลกัฐานยืนยนัวา่เพราะเหตใุด เดอเมเร จงึแพ้พนนัมากกวา่จะชนะพนนั 

การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในทางคณิตศาสตร์ 

1. การทดลองสุ่ม (Random Experiment) คือ การทดลองท่ีเราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากแตล่ะการกระทําจะเป็นอะไร แตส่ามารถ

บอกได้วา่มีผลลพัธ์อะไรบ้างท่ีจะเกิดขึน้ได้ เชน่ 

- โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 1 ครัง้ หน้าท่ีหงายขึน้อาจออกหวัหรืออกก้อย 

- ทอดลกูเตา๋ 1 ลกู 1 ครัง้ หน้าท่ีหงายขึน้อาจเป็นแต้ม 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 

- การกระทําบางอยา่งท่ีเราทราบผลลพัธ์ได้แนน่อนไมถื่อวา่เป็นการทดลองสุม่ เชน่ นํา 2 บวก กบั 3 ผลลพัธ์เป็น  5 
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2. แซมเปิลสเปซ (Sample Space) คือ กลุม่ของผลท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดจากการทดลองสุม่ นิยมใช้สญัลกัษณ์ S แทน แซมเปิลสเปซ เชน่ 

- โยนเหรียญ 1 อนั 1 ครัง้ ถ้า H แทนการออกหวั และ T แทนการออกก้อย ผลในแซมเปิลสเปซ คือ H , T 

- โยนเหรียญ 2 อนั 1 ครัง้ ผลในแซมเปิลสเปซ คือ ( H , H ) , ( H , T ) , ( T , H ) , ( T , T ) , ( H , H ) หมายถึง เหรียญอนัแรกออกหวั และเหรียญอนัท่ี

สองออกหวั ( H , T ) หมายถึง เหรียญอนัแรกออกหวั และเหรียญอนัท่ีสองออกก้อย 

ข้อสังเกต 

1. โยนเหรียญ 2 อนั 1 ครัง้ กบั โยนเหรียญ 1 อนั 2 ครัง้ ผลในแซมเปิลสเปซได้เหมือนกนั 

2. ( H , T ) กบั ( T , H ) ไมเ่หมือนกนั เพราะถืออนัดบัของการเกิด 

3. ( H , T ) หมายถึง เหรียญอนัแรกหรือโยนครัง้แรกออกหวั และเหรียญอนัท่ีสอง หรือโยนครัง้ท่ีสองออกก้อย 

4. ( T , H ) หมายถึง เหรียญอนัแรกหรือโยนครัง้แรกออกก้อย และเหรียญอนัท่ีสอง หรือโยนครัง้ท่ีสองออกหวั 

3. เหตุการณ์ (Events) คือ สิ่งท่ีสนใจจะพิจารณาจากการทดลองสุม่ เป็นกลุม่ยอ่ยของแซมเปิลสเปซ นิยมใช้อกัษรภาษาองักฤษตวัใหญ่แทนเหตกุารณ์ เชน่ 

- เหตกุารณ์ของการโยนเหรียญ 1 อนั 1 ครัง้ แล้วเหรียญออกหวั ผลคือ  H  ถ้าให้ E  แทน เหตกุารณ์ท่ีเหรียญออกหวั แล้ว E={H} 

- เหตกุารณ์ของการโยนลูกเตา๋ 2 ลูก 1 ครัง้ แล้วได้ผลบวกของแต้มเป็น 11 ผลคือ (5,6) (6,5) ถ้าให้ แทน เหตกุารณ์ท่ีผลบวกของแต้มเป็น 11 แล้ว 

A={(5,6) , (6,5)} 

4. จาํนวนผลท่ีเกิดขึน้ในแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ 

- โยนเหรียญ 1 อนั 2 ครัง้ เขียนแซมเปิลสเปซ ได้ คือ S={(H,H), (H,T), (T,H), (T,T)} ผลท่ีเกิดขึน้เทา่กบั 4 คู ่

ตัวอย่าง 1 โยนเหรียญบาทเท่ียงตรง 2 อนั 1 ครัง้ จงหาความนา่จะเป็นท่ี 

1. เหรียญออกหวัทัง้คู ่

2. เหรียญออกก้อยอย่างน้อย 1 เหรียญ 

3. เหรียญออกหน้าตรงกนั 



96 

 

บันทกึหลังการเรียนรู้ 

เนือ้หา/สาระการเรียนรู้ 

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

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

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

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

ส่ือ/วิธีการเรียนรู้ 

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

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

 

ลงช่ือ..............................................นกัศกึษา      ลงช่ือ..............................................ครูผู้สอน 

                   (                                            )                                    (                                             )        
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