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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  
รายวชิา  คณติศาสตร์พืน้ฐาน      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เรขาคณิต      เวลาเรียน   2    ช่ัวโมง  
เร่ือง   มุม  
ผู้สอน   นางเบญจวรรณ  อนิต๊ะวงศ์  วชิาคณติศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที ่4  
........................................................................................................................................................... 
1.   สาระ / มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวดั  

สาระที ่3  เรขาคณติ  
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวเิคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 ตัวช้ีวดั 
 ค 3.1  ป.4/1        บอกชนิดของมุม  ช่ือมุม  ส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลกัษณ์ 

  
สาระที่ 6 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร  
     การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยง 
     ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบั 
     ศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 ตัวช้ีวดั 

 ค 6.1 ป.4-6/3      ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     ค 6.1 ป.4-6/4      ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร  
                                  การส่ือความหมายและการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และชดัเจน 
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2.  สาระส าคัญ 
1. รังสีสองเส้นท่ีมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกนัท าใหเ้กิดมุม  เรียกจุดปลายนั้นวา่  จุดยอดมุม  

และเรียกรังสีแต่ละเส้นวา่  แขนของมุม 
2. การเรียกช่ือมุม  เรียกตามตวัอกัษะ  3  ตวั  ช่ือจุดหน่ึงบนแขนของมุมขา้งใดขา้งหน่ึง  

ช่ือจุดยอดมุม  และช่ือจุดหน่ึงบนแขนของมุมอีกขา้งหน่ึง  เรียงตามล าดบั  หรือเรียกตามช่ือ           
จุดยอดมุม   

การเขียนสัญลกัษณ์แทนมุม  ใช ้                   แทนมุมท่ีมีจุด  ก  อยูบ่นแขนของมุม 
จุด  ข  เป็นจุดยอดมุม  และจุด  ค  อยูบ่นแขนของมุมอีกขา้งหน่ึง 
 3. เม่ือแขนของมุมตั้งฉากกนั  มุมนั้นเรียกวา่  มุมฉาก  มุมท่ีมีขนาดเล็กกวา่มุมฉาก  
เรียกวา่ มุมแหลม  มุมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่หน่ึงมุมฉาก  แต่เล็กกวา่สองมุมฉาก  เรียกวา่  มุมป้าน  และ
มุมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่สองมุมฉาก  เรียกวา่  มุมกลบั 

                
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้     
 ด้านความรู้    

1. เม่ือก าหนดมุมใหส้ามารถบอกช่ือมุม  จุดยอดมุม  แขนของมุมและเขียน
สัญลกัษณ์ได ้

2. เม่ือก าหนดมุมใหส้ามารถใชส่ิ้งของท่ีมีลกัษณะเป็นมุมฉากช่วยในการใหเ้หตุผล
วา่ มุมใดเป็นมุมฉาก  มุมแหลม  หรือมุมป้าน 

 ด้านทกัษะและกระบวนการ   นกัเรียนมีความสามารถ 
   1. ในการแกปั้ญหา 
   2. ในการใหเ้หตุผล 
 3. ในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 ด้านคุณลกัษณะ 
  1. ท างานเป็นระบบรอบคอบ 
  2. มีระเบียบวนิยั 
  3. มีความรับผดิชอบ 
 
 
 
 

   
กขค 
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4.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า   
1. ครูใหน้กัเรียนเปิด  i-pad  เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตใหพ้ร้อมใชง้าน 

2. ครูใหน้กัเรียนดูรูป ลูกบอล  รูปโตะ๊  และรูปหลงัคาบา้น  ซ่ึงครูข้ึน  Air Play บนจอ
หนา้หอ้ง  พร้อมอภิปรายร่วมกนัวา่   รูปใดมีส่วนประกอบของมุมบา้ง  และมุมคือ
ส่วนใดของแต่ละรูป 

     
 

 
 
 

ขั้นสอน   นกัเรียนท ากิจกรรมทุกกิจกรรมโดยใช ้ i-pad     
1. นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 การเรียกช่ือมุม  ท่ีครูสร้างหลกัสูตรไวใ้น  I Tune U   
2. นกัเรียนท าใบงานท่ี 1  
3. นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 2  ชนิดของมุม  ท่ีครูสร้างหลกัสูตรไวใ้น  I Tune U   

 4. นกัเรียนท าใบงานท่ี 2  
5. นกัเรียนส่งงานทุกช้ินผา่น  Air  Drop 
 
ข้ันสรุป     

 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปสาระส าคญัโดยเนน้ประเด็นท่ีศึกษา    
1. รังสีสองเส้นท่ีมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกนัท าใหเ้กิดมุม  เรียกจุดปลายนั้นวา่  จุดยอดมุม  

และเรียกรังสีแต่ละเส้นวา่  แขนของมุม 



4 
 

2. การเรียกช่ือมุม  เรียกตามตวัอกัษะ  3  ตวั  ช่ือจุดหน่ึงบนแขนของมุมขา้งใดขา้งหน่ึง  
ช่ือจุดยอดมุม  และช่ือจุดหน่ึงบนแขนของมุมอีกขา้งหน่ึง  เรียงตามล าดบั  หรือเรียกตามช่ือ           
จุดยอดมุม   

การเขียนสัญลกัษณ์แทนมุม  ใช ้                   แทนมุมท่ีมีจุด  ก  อยูบ่นแขนของมุม 
จุด  ข  เป็นจุดยอดมุม  และจุด  ค  อยูบ่นแขนของมุมอีกขา้งหน่ึง 
 3. เม่ือแขนของมุมตั้งฉากกนั  มุมนั้นเรียกวา่  มุมฉาก  มุมท่ีมีขนาดเล็กกวา่มุมฉาก  
เรียกวา่ มุมแหลม  มุมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่หน่ึงมุมฉาก  แต่เล็กกวา่สองมุมฉาก  เรียกวา่  มุมป้าน  และ
มุมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่สองมุมฉาก  เรียกวา่  มุมกลบั 
 
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 5.1  แบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี 1 เร่ือง ความหมายของเศษส่วน และเศษส่วนท่ีเท่ากนั 

5.2  ใบความรู้ท่ี 1  เร่ือง ความหมายของเศษส่วน  
  5.3  ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง เศษส่วนท่ีเท่ากนั 
 
6.  การวดัและประเมินผล 
 6.1  วธีิการ 
          6.1.1   ตรวจแบบจากใบงานท่ี 1 และ 2 
   6.1.2   ประเมินทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  6.1.3   ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
 6.2   เคร่ืองมือวดัผลประเมินผล 
  6.2.1  ใบงานท่ี 1 และ 2 
  6.2.2  แบบสังเกตพฤติกรรมดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  6.2.3  แบบสังเกตพฤติกรรมดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 6.3   เกณฑ์การวดัและประเมินผล 
             6.3.1  ใบงานท่ี 1 และ 2 ผา่นเกณฑร้์อยละ  70 
 6.3.2  ดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์    
 ระดบัคะแนน  3  หมายถึง  การปฏิบติัอยูใ่นระดบั  ดี 

                           ระดบัคะแนน  2  หมายถึง  การปฏิบติัอยูใ่นระดบั  พอใช ้
                        ระดบัคะแนน  1  หมายถึง  การปฏิบติัอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
 นกัเรียนตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑ์ 

   
กขค 
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.  6.3.3  ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 ระดบัคะแนน  3  หมายถึง  การปฏิบติัอยูใ่นระดบั  ดี 

                           ระดบัคะแนน  2  หมายถึง  การปฏิบติัอยูใ่นระดบั  พอใช ้
                        ระดบัคะแนน  1  หมายถึง  การปฏิบติัอยูใ่นระดบั  ตอ้งปรับปรุง 
 นกัเรียนตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
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ใบความรู้ที ่1 การเรียกช่ือมุม 
 

มุม เกดิจาก รังสีหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุด
เดยีวกนั จุดนีเ้รียกว่า   จุดยอดมุม และรังสีหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้น
เรียกว่า แขนของมุม   

 

 
 
 

การเรียกช่ือมุม  จะเรียกด้วยตวัอกัษรทั้งสามตวั  ซ่ึงจะเรียกช่ือจุดบน
แขนของมุมข้างหน่ึงข้างใดก่อนตามด้วยช่ือจุดยอดมุม  และช่ือจุดบนแขนของ
มุมข้างที่เหลอืตามล าดบั  หรืออาจเรียกช่ือมุมตามช่ือจุดยอดมุม  ดงัรูป 
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สัญลกัษณ์ที่ใช้เขยีนแทนค าว่า  มุม  คอื  ^  โดยจะเขยีนไว้เหนืออกัษรที่
เป็นช่ือจุดยอดมุม หรือเคร่ืองหมาย ∠ ซ่ึงเขยีนไว้ด้านหน้าช่ือมุม 
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ใบความรู้ที ่2  ชนิดของมุม   
 

มุมฉาก  คอื  มุมที่มีขนาดเท่ากบั  90  องศา 
 

 
 

มุมแหลม  คอื  มุมที่มีขนาดเลก็กว่ามุมฉาก  เป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า  0  
องศา  แต่ไม่ถงึ  90  องศา 
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มุมป้าน  คอื  มุมทีม่ีขนาดใหญ่กว่ามุมฉาก  แต่ไม่ถงึ  2  มุมฉาก       
เป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า  90  องศา  แต่ไม่ถงึ  180  องศา 
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ใบงานที ่1 การเรียกช่ือมุม   
1. ใหน้กัเรียนสร้างมุม  1  มุม   ท่ีมีช่ือวา่  มุม   มอย  และใหต้อบค าถาม  ต่อไปน้ี 

- การเรียกช่ือมุม 
- สัญลกัษณ์แทนมุม 
- แขนของมุม 

2. ใหน้กัเรียนสร้างมุม  1 มุม  ก าหนดช่ือมุมเอง  และใหต้อบค าถาม  ต่อไปน้ี 
- การเรียกช่ือมุม 
- สัญลกัษณ์แทนมุม 
- แขนของมุม 
 

 

ใบงานที ่ 2  ชนิดของมุม 
1. ใหน้กัเรียนคน้หารูปภาพ  ท่ีมีส่วนประกอบของมุมฉาก  มุมแหลม  และมุมป้าน    

ชนิดละ  2  ภาพ 
2. ใหน้กัเรียนสร้างมุมแหลม  มุมฉาก  และมุมป้าน  ชนิดละ  1  รูป 
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เกณฑ์การให้คะแนนทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ                 เกณฑ์การพจิารณา 
1.  การแกปั้ญหา 3 (ดี)    - ใชย้ทุธวธีิด าเนินการแกปั้ญหาส าเร็จอยา่งมี

ประสิทธิภาพ อธิบายถึงเหตุผลในการใชว้ธีิการ
ดงักล่าวไดเ้ขา้ใจชดัเจน 

2 (พอใช)้    - ใชย้ทุธวธีิด าเนินการแกปั้ญหาส าเร็จ อธิบายถึง
เหตุผลในการใชว้ธีิการดงักล่าวได ้

1 (ตอ้งปรับปรุง)    - ใชย้ทุธวธีิด าเนินการแกปั้ญหาส าเร็จเพียงบางส่วน  
อธิบายถึงเหตุผลในการใชว้ธีิการดงักล่าวไดบ้างส่วน 

2.  การใหเ้หตุผล 3 (ดี)    - มีการอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง และเสนอแนวคิดประกอบ    
การตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล 

 2 (พอใช)้    - มีการอา้งอิงท่ีถูกตอ้งบางส่วน และเสนอแนวคิด
ประกอบ  การตดัสินใจ แต่อาจไม่สมเหตุสมผล                
ในบางกรณี 

 1 (ตอ้งปรับปรุง)    - มีการเสนอแนวคิดท่ีไม่สมเหตุสมผลในการ
ตดัสินใจ และไม่ระบุการอา้งอิง        ตดัสินใจ และไม่ระบุการอา้งอิง 

3.  การส่ือสาร           
การส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์      

3 (ดี)    - ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง 
น าเสนอถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอนชดัเจน และมี
รายละเอียดสมบูรณ์    

2 (พอใช)้    - ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ น าเสนอ         
โดยใชข้อ้มูลประกอบล าดบัขั้นตอน 

1 (ตอ้งปรับปรุง)    - ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์อยา่งง่าย ๆ 
ไม่ไดใ้ชก้ราฟ แผนภูมิ หรือตาราง  

 
 นกัเรียนตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
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เกณฑ์การให้คะแนนคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

รายการประเมิน      ระดับคุณภาพ                                   เกณฑ์การพจิารณา 

1. ท างานเป็นระบบ
รอบคอบ 

3 (ดี)    - มีการวางแผนการด าเนินงานเป็นระบบการท างาน     
มีครบทุกขั้นตอน ตดัขั้นตอนท่ีไม่ส าคญัออก  จดัล าดบั
ความส าคญัก่อน-หลงั ถูกตอ้งครบถว้น 

2 (พอใช)้
    

- มีการวางแผนการด าเนินงานเป็นระบบ การท างาน      
ไม่ครบทุกขั้นตอน และผดิพลาดบา้ง จดัล าดบั
ความส าคญัก่อน-หลงั ไดเ้ป็นบางส่วน 

1 (ตอ้งปรับปรุง)
    

- ไม่มีการวางแผนการด าเนินงาน การท างาน ไม่มี
ขั้นตอน มีความผดิพลาดตอ้งแกไ้ข  ไม่เรียงล าดบั
ความส าคญั 

2.  ระเบียบวนิยั 

3 (ดี)  - ช้ินงานสะอาดเรียบร้อยและปฏิบติัตนอยูใ่นขอ้ตกลง 
ท่ีก าหนดให้ 

2 (พอใช)้
     

- ช้ินงาน ส่วนใหญ่สะอาดเรียบร้อยและปฏิบติัตนอยู่
ในขอ้ตกลงท่ีก าหนดให้ร่วมกนัเป็นส่วนใหญ่ 

1 (ตอ้งปรับปรุง) - ช้ินงานไม่ค่อยเรียบร้อย และปฏิบติัตนอยูใ่นขอ้ตกลง 
ท่ีก าหนดใหร่้วมกนัเป็นบางคร้ังตอ้งอาศยัการแนะน า 

3.  ความรับผดิชอบ 

3 (ดี) - ส่งงานก่อนหรือตรงก าหนดเวลานดัหมาย รับผดิชอบ
จนเป็นนิสัย เป็นระบบแก่ผูอ่ื้นและแนะน าชกัชวนให้
ผูอ่ื้นปฏิบติั 

2 (พอใช)้
    

- ส่งงานชา้กวา่ก าหนด แต่ไดมี้การติดต่อช้ีแจง             
โดยมีเหตุผลรับฟังได ้รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ปฏิบติัจนเป็นนิสัย 

1 (ตอ้งปรับปรุง)
    

- ส่งงานชา้กวา่ก าหนด ปฏิบติังานโดยตอ้งอาศยั             
ค  าแนะน า และการตกัเตือน 

   
 นกัเรียนตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
 
 


