
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 5 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 13  เร่ืองรูปวงกลม    เวลา 8 ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่1 เร่ืองส่วนประกอบของรูปวงกลม  เวลา    1   ช่ัวโมง 
******************************************************************************** 

มาตรฐาน ต   3.2 ใชก้ารนึกภาพ (visualization)  ใชเ้หตุผลเก่ียวกบัปริภูมิ (spatial reasoning)    
และใชแ้บบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแกปั้ญหา 

ตัวช้ีวดั 
             มาตรฐาน  ค  3.2  ป.5 / 2    สร้างรูปส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูปสามเหล่ียม และรูปวงกลม 
 

สาระส าคัญ 
 1.  จุดศูนยก์ลางของรูปวงกลม  คือ  จุดท่ีห่างจากเส้นรอบวงเท่ากนัจากทุก ๆ จุดของเส้นรอบวง 
 2.  รัศมีคือเส้นท่ีลากจากจุดศูนยก์ลางไปยงัเส้นรอบวง 
 3.  เส้นผา่ศูนยก์ลาง คือ เส้นท่ีลากจากเส้นรอบวงผา่นจุดศูนยก์ลางไปยงัเส้นรอบวงอีกขา้งหน่ึง 
 4.  คอร์ด  คือ  เส้นท่ีลากจากเส้นรอบวงไปหาเส้นรอบวงอีกขา้งหน่ึง  และแบ่งวงกลมออกเป็น 2  
ส่วนแต่ไม่เท่ากนั 
 5.  เส้นรอบวง  คือ เส้นท่ีอยูห่่างจากจุดศูนยก์ลางเท่ากนัเสมอ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือก าหนดส่วนประกอบของวงกลมให ้ นกัเรียนสามารถบอกไดว้า่  ส่วนนั้นเรียกวา่อะไร 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 1.  มีเหตุผลกลา้ตดัสินใจ 
 2.  มีความมุ่งมัน่พยายาม 
 3.  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 4.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
 5.  ประหยดัและอยูอ่ยา่งพอเพียง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ส่วนประกอบของรูปวงกลม 



 

กระบวนการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  หน่วยท่ี 13  (ภาคผนวก) เพื่อวดัความรู้พื้นฐาน 
2. ครูใหน้กัเรียนทดสอบการคิดเลขเร็วใน Programe Math Board Addition+ 10 ขอ้ แลว้ใหร้างวลั

กบันกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 
3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาส่วนประกอบของรูปวงกลมในหนงัสือเรียนแลว้เขียนส่วนประกอบ  

ของวงกลมลง Programe Explane Everythingใหส้วยงาม  พร้อมกบัค าอธิบาย แลว้ส่ง Email 
ใหค้รูผูส้อน 

4.  ครูใหน้กัเรียนทุกคนช่วยกนัสรุป  ส่วนประกอบของรูปวงกลม  โดยการคดัเลือกงานท่ีดีท่ีสุดท่ี
นกัเรียนส่งมาแลว้น าเสนอทาง Apple TV 

5. นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ (ภาคผนวก) 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ipad 
2. หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ 
3. แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการวดัผลประเมินผล 
   

วธีิการวดั เคร่ืองมือทีใ่ช้วดั เกณฑ์การผ่าน 
1. ประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบติังาน 
- การตั้งใจท างาน 
- การตอบค าถาม 
2. การท าช้ินงาน 
 
3. การท าแบบฝึกทกัษะ 
 
4. การท าแบบทดสอบ 
 

แบบสังเกต 
แบบประเมินผลงานนกัเรียน 
 
 
แบบประเมินผลงานนกัเรียน 
 

แบบตรวจผลงาน 
 

แบบทดสอบ 

ไดค้ะแนนผลงานไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80 

 
 

ไดค้ะแนนผลงานไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 80 

ท าแบบฝึกทกัษะ 
ไดร้้อยละ 80 ข้ึนไป 
ท าแบบทดสอบ 

ไดร้้อยละ 80 ข้ึนไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
 

เกณฑป์ระเมินผลการปฏิบติักิจกรรม  
 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
ความรู้ ความเขา้ใจ 
 
 
 
 

สรุปความรู้ ได้
ถูกต้อง  ชัด เจน 
อธิบาย 
รายละเอียด 
เพิ่มเติมจาก 
ท่ีครูสอนได ้

สรุปความรู้ 
ได้ถูกตอ้งชัดเจน 
และอธิบาย 
ในแผนภาพไดดี้ 

สรุปความรู้ 
อยา่งคร่าวๆ  
และอธิบายสั้นๆ 

สรุปความรู้ 
เ ป็ น ข้ อ ค ว า ม
อยา่งสั้น 

การแสดงความคิด 
 
 
 

ยกตวัอยา่ง  
ได้หลายตวัอย่าง
เป็นตวัอยา่ง 
ท่ีนอกเหนือ 
จ า ก ท่ี ค รู ส อ น 
และถูกตอ้ง 
ทุกตวัอยา่ง 

ยกตวัอยา่ง 
ได้หลายตวัอย่าง
ทั้งตวัอยา่งจาก 
ท่ีครูสอน 
และตวัอยา่ง 
ท่ีนอกเหนือ 
ซ่ึงถูกตอ้ง 

ยกตวัอย่างจากท่ี
ครูสอนได้หลาย
ตวัอยา่ง และ 
ถูกตอ้ง 

ยกตวัอย่างจากท่ี
ครูสอน 
ไดบ้างตวัอยา่ง 

การสรุปใจความ
ส าคญั 

สรุป 
ใจความส าคญั 
ได ้ครบถว้นและ 
ถู ก ต้ อ ง ส า ร ะ
เช่ือมโยงตรง 
ตามเน้ือเร่ือง 

สรุป 
ใจความส าคญั 
ได ้ครบถว้นและ 
ถูกตอ้งแต่  
สรุปเป็นประเด็น
ไม่มีการเช่ือมโยง 

สรุป 
ใจความส าคญั 
เป็นประเด็นหลกั
ได ้แต่ไม่มีการ 
ขยายความ 

สรุป 
ใจความส าคญั 
ได้บางประเด็น
และไม่มี 
การขยายความ 

ภาคผนวก 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 



2. ใบความรู้  แนวคิดการคิดเลขเร็ว 
3. แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…… 
 
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
( ตรวจ / นิเทศ / เสนอแนะ / รับรอง ) 
 ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………… 
 
    ลงช่ือ……………………………………..…….. 
                                                          (………………………………………….) 
    ต าแหน่ง………………………………………….. 
    วนัท่ี …….  เดือน………………..พ.ศ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทกึผลหลงักระบวนการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้
 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………….……………… 
ปัญหา / อุปสรรค 
 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………… 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
     ( ลงช่ือ ) ……………………………..ผูส้อน 
      ( …………………………….) 
     ต าแหน่ง……………………………………. 
      …………/…………./……………… 
 

 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ หน่วยที ่ 13   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
.................................................................................................................. 

 

ค าช้ีแจง  แบบทดสอบมีทั้งหมด  10 ขอ้  ใหน้กัเรียนตอบค าถามให้ถูกตอ้ง 
 
1.             6. ซ่ีของลอ้รถจกัยานเหมือนกบัส่วนใดของ 
   .ก    วงกลม 
      ตอบ........................................................... 
             7.  รูปวงกลมท่ีเห็นในชีวติประจ าวนัคืออะไร 
 ภาพน้ีเรียกวา่วงกลมอะไร    ตอบ......................................................... 
ตอบ.........................................................    ................................................................ 
................................................................ 
2.             8.  วงกลม  ก  รัศมียาว 4 เซนติเมตร  วงกลม ข 
                                                    ว            เส้นผา่นศูนยก์ลางยาว 6 เซนติเมตร จะมี 
               รัศมียาวรวมกนัก่ีเซนติเมตร 
ภาพน้ีมีความหมายวา่อยา่งไร            ตอบ......................................................... 
ตอบ..........................................................       9.  เส้นผา่นศูนยก์ลาง  และเส้นรัศมี ของวง 
..................................................................           กลม วงหน่ึงมีความยาวต่างกนัเท่าไร 
3.  วงกลม  2  วง  ตดักนัจะเกิดจุดตดัไดก่ี้จุด           มีวธีิคิดอยา่งไร   
ตอบ..............................................................    ตอบ........................................................... 
4.  คอร์ดร่วมของวงกลม  คือส่วนใดของวงกลม                  ................................................................... 
ตอบ..............................................................   10.  จุดศูนยก์ลางของวงกลมมีประโยชน์อะไร 
5.  
                   ตอบ........................................................... 
 วงกลม  A  และวงกลม  B  ตดักนัท่ีจุดใด      ..................................................................
  ตอบ............................................................... 
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