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แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1
รายวิชา คณิตศาสตร์ พนื้ ฐาน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 เรขาคณิต
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
เรื่อง มุม
ผู้สอน นางเบญจวรรณ อินต๊ ะวงศ์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4
...........................................................................................................................................................
1. สาระ / มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั
สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วดั
ค 3.1 ป.4/1 บอกชนิดของมุม ชื่อมุม ส่ วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่ อสาร
การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั
ศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ตัวชี้วดั
ค 6.1 ป.4-6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.4-6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื่ อสาร
การสื่ อความหมายและการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
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2. สาระสาคัญ
1. รังสี สองเส้นที่มีจุดปลายเป็ นจุดเดียวกันทาให้เกิดมุม เรี ยกจุดปลายนั้นว่า จุดยอดมุม
และเรี ยกรังสี แต่ละเส้นว่า แขนของมุม
2. การเรี ยกชื่อมุม เรี ยกตามตัวอักษะ 3 ตัว ชื่อจุดหนึ่งบนแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่ง
ชื่อจุดยอดมุม และชื่อจุดหนึ่งบนแขนของมุมอีกข้างหนึ่ง เรี ยงตามลาดับ หรื อเรี ยกตามชื่อ
จุดยอดมุม
การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม ใช้ กขค แทนมุมที่มีจุด ก อยูบ่ นแขนของมุม
จุด ข เป็ นจุดยอดมุม และจุด ค อยูบ่ นแขนของมุมอีกข้างหนึ่ง
3. เมื่อแขนของมุมตั้งฉากกัน มุมนั้นเรี ยกว่า มุมฉาก มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก
เรี ยกว่า มุมแหลม มุมที่มีขนาดใหญ่กว่าหนึ่งมุมฉาก แต่เล็กกว่าสองมุมฉาก เรี ยกว่า มุมป้ าน และ
มุมที่มีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉาก เรี ยกว่า มุมกลับ
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้
1. เมื่อกาหนดมุมให้สามารถบอกชื่อมุม จุดยอดมุม แขนของมุมและเขียน
สัญลักษณ์ได้
2. เมื่อกาหนดมุมให้สามารถใช้สิ่งของที่มีลกั ษณะเป็ นมุมฉากช่วยในการให้เหตุผล
ว่า มุมใดเป็ นมุมฉาก มุมแหลม หรื อมุมป้ าน
ด้ านทักษะและกระบวนการ นักเรี ยนมีความสามารถ
1. ในการแก้ปัญหา
2. ในการให้เหตุผล
3. ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ
ด้ านคุณลักษณะ
1. ทางานเป็ นระบบรอบคอบ
2. มีระเบียบวินยั
3. มีความรับผิดชอบ
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4. กิจกรรมการเรี ยนรู้
ขั้นนา
1. ครู ให้นกั เรี ยนเปิ ด i-pad เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตให้พร้อมใช้งาน
2. ครู ให้นกั เรี ยนดูรูป ลูกบอล รู ปโต๊ะ และรู ปหลังคาบ้าน ซึ่ งครู ข้ ึน Air Play บนจอ
หน้าห้อง พร้อมอภิปรายร่ วมกันว่า รู ปใดมีส่วนประกอบของมุมบ้าง และมุมคือ
ส่ วนใดของแต่ละรู ป

ขั้นสอน นักเรี ยนทากิจกรรมทุกกิจกรรมโดยใช้ i-pad
1. นักเรี ยนศึกษาใบความรู้ที่ 1 การเรี ยกชื่อมุม ที่ครู สร้างหลักสู ตรไว้ใน I Tune U
2. นักเรี ยนทาใบงานที่ 1
3. นักเรี ยนศึกษาใบความรู้ที่ 2 ชนิดของมุม ที่ครู สร้างหลักสู ตรไว้ใน I Tune U
4. นักเรี ยนทาใบงานที่ 2
5. นักเรี ยนส่ งงานทุกชิ้นผ่าน Air Drop
ขั้นสรุ ป
ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปสาระสาคัญโดยเน้นประเด็นที่ศึกษา
1. รังสี สองเส้นที่มีจุดปลายเป็ นจุดเดียวกันทาให้เกิดมุม เรี ยกจุดปลายนั้นว่า จุดยอดมุม
และเรี ยกรังสี แต่ละเส้นว่า แขนของมุม
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2. การเรี ยกชื่อมุม เรี ยกตามตัวอักษะ 3 ตัว ชื่อจุดหนึ่งบนแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่ง
ชื่อจุดยอดมุม และชื่อจุดหนึ่งบนแขนของมุมอีกข้างหนึ่ง เรี ยงตามลาดับ หรื อเรี ยกตามชื่อ
จุดยอดมุม
การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม ใช้ กขค แทนมุมที่มีจุด ก อยูบ่ นแขนของมุม
จุด ข เป็ นจุดยอดมุม และจุด ค อยูบ่ นแขนของมุมอีกข้างหนึ่ง
3. เมื่อแขนของมุมตั้งฉากกัน มุมนั้นเรี ยกว่า มุมฉาก มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก
เรี ยกว่า มุมแหลม มุมที่มีขนาดใหญ่กว่าหนึ่งมุมฉาก แต่เล็กกว่าสองมุมฉาก เรี ยกว่า มุมป้ าน และ
มุมที่มีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉาก เรี ยกว่า มุมกลับ
5. สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
5.1 แบบฝึ กทักษะ เล่มที่ 1 เรื่ อง ความหมายของเศษส่ วน และเศษส่ วนที่เท่ากัน
5.2 ใบความรู้ที่ 1 เรื่ อง ความหมายของเศษส่ วน
5.3 ใบความรู ้ที่ 2 เรื่ อง เศษส่ วนที่เท่ากัน
6. การวัดและประเมินผล
6.1 วิธีการ
6.1.1 ตรวจแบบจากใบงานที่ 1 และ 2
6.1.2 ประเมินทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
6.1.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.2 เครื่องมือวัดผลประเมินผล
6.2.1 ใบงานที่ 1 และ 2
6.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
6.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.3 เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
6.3.1 ใบงานที่ 1 และ 2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
6.3.2 ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
ระดับคะแนน 3 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ ดี
ระดับคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ พอใช้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
นักเรี ยนต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
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6.3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับคะแนน 3 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ ดี
ระดับคะแนน 2 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ พอใช้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
นักเรี ยนต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์

6

ใบความรู้ ที่ 1 การเรียกชื่อมุม
มุม เกิดจาก รังสีหรือส่ วนของเส้ นตรงสองเส้ นที่มีจุดปลายเป็ นจุด
เดียวกัน จุดนีเ้ รียกว่า จุดยอดมุม และรังสีหรือส่ วนของเส้ นตรงแต่ ละเส้ น
เรียกว่า แขนของมุม

การเรียกชื่อมุม จะเรียกด้ วยตัวอักษรทั้งสามตัว ซึ่งจะเรียกชื่อจุดบน
แขนของมุมข้ างหนึ่งข้ างใดก่อนตามด้ วยชื่อจุดยอดมุม และชื่อจุดบนแขนของ
มุมข้ างที่เหลือตามลาดับ หรืออาจเรียกชื่อมุมตามชื่อจุดยอดมุม ดังรูป
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สัญลักษณ์ที่ใช้ เขียนแทนคาว่า มุม คือ ^ โดยจะเขียนไว้เหนืออักษรที่
เป็ นชื่อจุดยอดมุม หรือเครื่องหมาย ∠ ซึ่งเขียนไว้ด้านหน้ าชื่อมุม
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ใบความรู้ ที่ 2 ชนิดของมุม
มุมฉาก คือ มุมที่มีขนาดเท่ ากับ 90 องศา

มุมแหลม คือ มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก เป็ นมุมที่มีขนาดมากกว่า 0
องศา แต่ไม่ ถงึ 90 องศา
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มุมป้ าน คือ มุมทีม่ ีขนาดใหญ่ กว่ามุมฉาก แต่ไม่ ถงึ 2 มุมฉาก
เป็ นมุมที่มีขนาดมากกว่า 90 องศา แต่ ไม่ ถงึ 180 องศา
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ใบงานที่ 1 การเรียกชื่อมุม
1. ให้นกั เรี ยนสร้างมุม 1 มุม ที่มีชื่อว่า มุม มอย และให้ตอบคาถาม ต่อไปนี้
- การเรี ยกชื่อมุม
- สัญลักษณ์แทนมุม
- แขนของมุม
2. ให้นกั เรี ยนสร้างมุม 1 มุม กาหนดชื่อมุมเอง และให้ตอบคาถาม ต่อไปนี้
- การเรี ยกชื่อมุม
- สัญลักษณ์แทนมุม
- แขนของมุม

ใบงานที่ 2 ชนิดของมุม
1. ให้นกั เรี ยนค้นหารู ปภาพ ที่มีส่วนประกอบของมุมฉาก มุมแหลม และมุมป้ าน
ชนิดละ 2 ภาพ
2. ให้นกั เรี ยนสร้างมุมแหลม มุมฉาก และมุมป้ าน ชนิดละ 1 รู ป
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เกณฑ์ การให้ คะแนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
รายการประเมิน
1. การแก้ปัญหา

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)

2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุ ง)
2. การให้เหตุผล

3 (ดี)
2 (พอใช้)

1 (ต้องปรับปรุ ง)
3. การสื่ อสาร
การสื่ อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์

3 (ดี)

2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุ ง)

เกณฑ์ การพิจารณา
- ใช้ยทุ ธวิธีดาเนินการแก้ปัญหาสาเร็ จอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ อธิบายถึงเหตุผลในการใช้วธิ ีการ
ดังกล่าวได้เข้าใจชัดเจน
- ใช้ยทุ ธวิธีดาเนินการแก้ปัญหาสาเร็ จ อธิบายถึง
เหตุผลในการใช้วธิ ี การดังกล่าวได้
- ใช้ยทุ ธวิธีดาเนินการแก้ปัญหาสาเร็ จเพียงบางส่ วน
อธิ บายถึงเหตุผลในการใช้วธิ ี การดังกล่าวได้บางส่ วน
- มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และเสนอแนวคิดประกอบ
การตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล
- มีการอ้างอิงที่ถูกต้องบางส่ วน และเสนอแนวคิด
ประกอบ การตัดสิ นใจ แต่อาจไม่สมเหตุสมผล
ในบางกรณี
- มีการเสนอแนวคิดที่ไม่สมเหตุสมผลในการ
ตัดสิ นใจ และไม่ระบุการอ้างอิง
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ที่ถูกต้อง
นาเสนอถูกต้องตามลาดับขั้นตอนชัดเจน และมี
รายละเอียดสมบูรณ์
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ นาเสนอ
โดยใช้ขอ้ มูลประกอบลาดับขั้นตอน
- ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ อย่างง่าย ๆ
ไม่ได้ใช้กราฟ แผนภูมิ หรื อตาราง

นักเรี ยนต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์

ตัดส
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เกณฑ์ การให้ คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน

1. ทางานเป็ นระบบ
รอบคอบ

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ต้องปรับปรุ ง)

3 (ดี)
2. ระเบียบวินยั

2 (พอใช้)
1 (ต้องปรับปรุ ง)
3 (ดี)

3. ความรับผิดชอบ

2 (พอใช้)

1 (ต้องปรับปรุ ง)

เกณฑ์ การพิจารณา
- มีการวางแผนการดาเนินงานเป็ นระบบการทางาน
มีครบทุกขั้นตอน ตัดขั้นตอนที่ไม่สาคัญออก จัดลาดับ
ความสาคัญก่อน-หลัง ถูกต้องครบถ้วน
- มีการวางแผนการดาเนินงานเป็ นระบบ การทางาน
ไม่ครบทุกขั้นตอน และผิดพลาดบ้าง จัดลาดับ
ความสาคัญก่อน-หลัง ได้เป็ นบางส่ วน
- ไม่มีการวางแผนการดาเนินงาน การทางาน ไม่มี
ขั้นตอน มีความผิดพลาดต้องแก้ไข ไม่เรี ยงลาดับ
ความสาคัญ
- ชิ้นงานสะอาดเรี ยบร้อยและปฏิบตั ิตนอยูใ่ นข้อตกลง
ที่กาหนดให้
- ชิ้นงาน ส่ วนใหญ่สะอาดเรี ยบร้อยและปฏิบตั ิตนอยู่
ในข้อตกลงที่กาหนดให้ร่วมกันเป็ นส่ วนใหญ่
- ชิ้นงานไม่ค่อยเรี ยบร้อย และปฏิบตั ิตนอยูใ่ นข้อตกลง
ที่กาหนดให้ร่วมกันเป็ นบางครั้งต้องอาศัยการแนะนา
- ส่ งงานก่อนหรื อตรงกาหนดเวลานัดหมาย รับผิดชอบ
จนเป็ นนิสัย เป็ นระบบแก่ผอู ้ ื่นและแนะนาชักชวนให้
ผูอ้ ื่นปฏิบตั ิ
- ส่ งงานช้ากว่ากาหนด แต่ได้มีการติดต่อชี้แจง
โดยมีเหตุผลรับฟังได้ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบตั ิจนเป็ นนิสัย
- ส่ งงานช้ากว่ากาหนด ปฏิบตั ิงานโดยต้องอาศัย
คาแนะนา และการตักเตือน

นักเรี ยนต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์

