
 

แผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                  รายวิชา วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร)        

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5       ภาคเรยีนท่ี 1                    ปการศึกษา 2563  

หนวยการเรียนรูท่ี 3 การใชสูตรคำนวณ           เวลาเรียน 12 ชั่วโมง 

แผนการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง สูตรการหาผลรวม (Sum)            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 

ผูสอน นางสาวชนิตา  แกงอินทร                                           วันท่ี  19  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน  ว 4.2  เขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยางเปนข้ันตอนและ

เปนระบบ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทำงาน และการแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม  

ตัวช้ีวัด ป.5/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอ ขอมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงคโดยใช ซอฟตแวร

หรือบริการบน อินเทอรเน็ตท่ีหลากหลาย เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจำวัน 

 

2. วัตถุประสงคการเรียนรู 

1. นักเรียนสามารถสรางสูตรการหาผลรวมไดอยางถูกตอง 

2. นักเรียนปฏิบัติการสรางใชสูตรไดอยางถูกตอง 

3. นักเรียนมีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน 

 

3. สาระการเรียนรู 

3.1 ความรู 

- การคำนวณโดยใชสูตรการหาผลรวม (SUM) 

3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

1. ความสามารถในการสื่อสาร (ฟง  พูด  อาน  เขียน) 

2. ความสามารถในการคิด (คิดวิเคราะหหาคำตอบ) 

3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (กระบวนการปฏิบัต)ิ 

4. ความสามารถในการแกปญหา 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี  

 



3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงม่ันในการทำงาน 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันท่ี 1 เสนอส่ิงเราและระบุคำถามสำคัญ (Learning Question) (10 นาที) 

1. ครูกลาวทักทายนักเรียนและใหนักเรียนนั่งประจำเครื่อง ตามเลขท่ีของตนเอง 

2. นักเรียนเปดเครื่องคอมพิวเตอร  

       3. ครูทบทวนความรูเดิม เก่ียวกับ ปอนและการจัดรูปแบบขอมูล 

 4. ครูใหนักเรียนหาผลรวม ดังตอไปนี้ โดยกำหนดใหใชเวลา 3 นาที  

 

ลำดับท่ี ช่ือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ รวม 

1 กลวย 25 22 19 20  

2 แตงโม 24 21 20 18  

3 สมโอ 21 23 22 20  

4 มะปราง 19 17 21 22  

5 ชมพู 23 22 24 21  

 

 5. เม่ือครบตามเวลาท่ีกำหนด ครูซักถามนักเรียนวา “มีนักเรียนคนไหนทำเสร็จทันเวลาหรือไม”  

6. ครูเปดผลงานการคำนวณโดยใชสูตรการหาผลรวมใหนักเรียนดู และพูดคุยกับนักเรียนวา  

      “ถานักเรียนนั่งหาผลลัพธดวยตัวเอง จะใชเวลาประมาณก่ีนาที และบอกนักเรียนวาเราสามารถ

ใชสูตรเพ่ือชวยใหเราทำงานไดเร็วข้ึน โดยสรางสูตรการหาผลรวมในโปรแกรม Microsoft Excel” 

 

ข้ันท่ี 2 แสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห (Learning to Search) (10 นาที) 

7. นักเรียนศึกษาจากคลิปวิดีโอ เรื่อง สูตรการบวก หรือ สูตร Sum ในโปรแกรม Excel แลวรวมกันสรุป

เนื้อหาความรูเพ่ือใหเขาใจตรงกัน พรอมท้ังครูอธิบายเพ่ิมเติม  

(แหลงท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=j5tvUHBsdI8) 

 

ข้ันท่ี 3 อภิปรายและสรางความรู (Learning to Construct) (15 นาที) 

       8.  นักเรียนเรียกใชงานโปรแกรม Microsoft Excel  

        9.  ครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับ การใชสูตรการหาผลรวม หรือ สูตร Sum ในโปรแกรม Excel โดยให

นักเรียนพิจารณาตามตัวอยางท่ีครูกำหนดให ดังนี้  



 
 

        10. นักเรียนฝกปฏิบัติตามใบงาน เรื่อง สูตรการหาผลรวม ครูเนนย้ำเก่ียวกับการปฏิบัติงานใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 
 11. ระหวางนักเรียนฝกปฏิบัติครูคอยชวยเหลือ เดินดู และคอยใหคำปรึกษา และกระตุนใหนักเรียนเกิด
การคิด 
 12. นักเรียนและครูรวมกันสรุป เรื่อง สูตรการหาผลรวม (Sum)  

ข้ันท่ี 4 ส่ือสารและสะทอนคิด (Learning to Communicate) (15 นาที) 

13. นักเรียนแตละคนนำเสนอผลงานของตนเองท่ีหนาเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง (ผลงานจากใบงาน 
เรื่อง สูตรการหาผลรวม) 
 14. นักเรียนและครูรวมกันสรุป เรื่อง สูตรการหาผลรวม (Sum) ที่ไดจากการทำใบงาน เพื่อความเขาใจ

ตรงกัน และใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวา จากการทำงานครั้งนี้นักเรียนเห็นจุดเดนหรือขอบกพรองอะไรบาง 

และจำไวเพ่ือไปแกไขขอบกพรองในครั้งตอไป 

 

ข้ันท่ี 5 ตอบแทนสังคม (Learning to Service) (10 นาที) 

 15. นักเรียนนำความรูท่ีไดไปปรับใชในการเรียนครั้งตอไป และสามารถนำไปชวยสอนหรือแนะนำเพ่ือน

คนอ่ืนๆ ในชั้นเรียนใหเขาใจการใชสูตรการหาผลรวมได อีกท้ังยังสามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันไดอีกดวย 

 16. ครูใหนักเรียนแตละคนไปตั้งโจทยการใชสูตรการหาผลรวมดวยตนเอง พรอมท้ังตกแตงใหสวยงาม

และนำผลงานของแตละคนมาจัดใสแฟมเพ่ือแบงปนใหนักเรียนคนอ่ืนไดเรียนรูดวย 

 

ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

1. คอมพิวเตอร 

2. ตัวอยางผลงานการคำนวณ 

3. คลิปวิดีโอ เรื่อง สูตรการบวก หรือ สูตร Sum ในโปรแกรม Excel 

=sum(c3:g3) 
=sum(c4:g4) 
=sum(c5:g5) 
=sum(c6:g6) 
=sum(c7:g7) 



(แหลงท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=j5tvUHBsdI8 ) 

4. ใบงาน เรื่อง สูตรการหาผลรวม (Sum) 

 

ประเมินผลการเรียนรู 

1. ประเมินผลงานการทำใบงาน เรื่อง สูตรการหาผลรวม (Sum) 

2. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคลดวยแบบประเมิน 

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยแบบประเมิน 

  



บันทึกหลังสอน 
1. ผลการเรียนรู 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จุดเดนและจุดออนของนักเรียน 
2.1 จุดเดน (strength) ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 จุดออน (weakness) ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. แนวทางการเสริมสราง 
3.1 แนวทางการสรางเสริมจุดเดนของนักเรียน ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 แนวทางการแกไขจุดออนของนักเรียน ........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. วิธีหรือแนวทางแกไขปญหา จงระบุในประเด็นดังนี้ 
1. ปญหา ............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. วิธีแกไข ........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
       ลงชื่อ .................................................................. 
                    ( นางสาวชนิตา  แกงอินทร ) 
 

ความคิดเห็นของผูอำนวยการโรงเรียน 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ ............... ................................................... 

(นายสุเจน  ชาญธัญกรณ) 
                                                                            ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 



ใบงาน 
เร่ือง สูตรการหาผลรวม (Sum) 

คำช้ีแจง : ใหนักเรียนคำนวณยอดการขายสินคาจากขอมูลตอไปนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หาผลรวมยอดขาย คือ ยอดขาย 1 + ยอดขาย 2 + ยอดขาย 3 

 2. หารวมยอดท้ังสิ้น คือ ผลรวมยอดขายแตละยอดขายและรวมยอดขาย 

 

  

ลำดับท่ี รายการ ยอดขาย 1 ยอดขาย 2 ยอดขาย 3 รวมยอดขาย 

1 ยาสีฟนคอลเกต 345 342 452  

2 ยาสีฟนใกลชิด 234 345 670  

3 ยาสีฟนดอกบัวคู 568 678 980  

4 สบูแคร 909 908 648  

5 สบูจอหนสัน 234 765 653  

6 สบูนกแกว 345 654 123  

7 สบูปาลมโอลีฟ 543 356 458  

8 สบูเดทตอล 123 780 789  

9 แชมพูแฟชา 678 843 980  

10 แชมพูซันซิล 900 126 752  

รวมยอดท้ังสิ้น     



เกณฑการประเมิน(รูบริค) 
 

จุดประสงค 
ระดับคุณภาพ 

ดี(๓) พอใช(๒) ตองปรับปรุง(๑) 

1.นักเรียนสามารถสรางสูตร
การหาผลรวมไดอยางถูกตอง 

นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการใชสูตร
คำนวณ ได 

นักเรียนมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการใชสูตรคำนวณ 
ได เปนบางสวน 

นักเรียนไมมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการใชสูตร
คำนวณ  

2.นักเรียนปฏิบัติการสรางใช
สูตรไดอยางถูกตอง 

นักเรียนสามารถใชสูตร
คำนวณ ได 

นักเรียนสามารถใชสูตร
คำนวณ ได เปนบางสวน 

นักเรียนไมสามารถใชสูตร
คำนวณได  

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ตองานท่ีไดรับมอบหมาย  

มีความรับผิดชอบตองาน
ท่ีไดรับมอบหมายสวน
ใหญ 

มีความรับผิดชอบตองานท่ี
ไดรับมอบหมายบางครั้ง 

ไมมีความรับผิดชอบตอ
งานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
เกณฑการตัดสิน  
- จากการสังเกตพฤติกรรม นักเรียนตองไดระดับ 2 ข้ึนไปจึงใหผาน 
- จากการตรวจผลงาน 
    รายบุคคล : นักเรียนทำงานไดถูกตองตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไปจึงใหผาน 
    รายกลุม : รอยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมดทำงานไดถูกตองตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไปจึงใหผาน 


