
 

 

แผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร             รายวิชาคณิตศาสตร (ค16101) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6                  ภาคเรียนท่ี 1
หนวยการเรียนรูท่ี 2 ทศนิยม          จำนวน 12 ช่ัวโมง 
เรื่อง  การเรียงลำดับทศนิยมไมเกินสามตำแหนง           จำนวน  1 ช่ัวโมง 
ครูผูสอน นางสาวอุมาพร  โสรส                                       สอนวันท่ี  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใชจำนวนในชีวิตจริง 

        ตัวช้ีวัด 

 ค 1.1 ป.6/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไมเกินสามตำแหนง 

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกปญหา  การใหเหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมาย  

           ทางคณิตศาสตรและการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรูตาง  ๆ ทางคณิตศาสตร 

 และเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

        ตัวช้ีวัด  

ค 6.1 ป.6/1 ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 

ค 6.1 ป.6/2 ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการแกปญหาใน

สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

ค 6.1 ป.6/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 

ค 6.1 ป.6/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการ

นำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

ค 6.1 ป.6/5 เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ 

2. วัตถุประสงคการเรียนรู 

นักเรียนสามารถ 

1.  อธิบายวิธีการเรียงลำดับทศนิยมไมเกินสามตำแหนง (K) 

2.  เรียงลำดับทศนิยมไมเกินสามตำแหนง (P) 

3.  มีความรับผิดชอบและมุงม่ันในการทำงาน (A)  

 

 

 

 



3. สาระการเรียนรู 

3.1 ความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

1. ความสามารถในการสื่อสาร (ฟง  พูด  อาน  เขียน) 

2. ความสามารถในการคิด (คิดคำนวณ วิเคราะหหาคำตอบ) 

3. ความสามารถในการแกปญหา ( - ) 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต (การทำงานเปนกลุมแบบรวมมือรวมพลัง) 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ( - )  

3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 มีความรับผิดชอบและมุงม่ันในการทำงาน 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ข้ันท่ี 1 ข้ันระบุคำถาม (Learning Question) (10 นาที) 

1.  ใหนักเรียนทบทวนความรูเรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยม  โดยใหนักเรียนทำกิจกรรม “หาคูสัมพันธ” 

มีวิธีการเลน ดังนี้ 

 1.1 ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมารับซองบัตรตัวเลข โดยจะไดบัตรจำนวนตัวเลขท่ีเหมือนกัน 

 1.2 ใหนักเรียนเลือกทศนิยมมาติดบนแถบกระดาษท่ีไดรับใหสัมพันธกับเครื่องหมายท่ีอยูบนแถบ

กระดาษ (จำนวน 3 คู) กลุมใดทำครบกอนใหนำแถบกระดาษมาติดบนกระดานตามลำดับกลุม 

 1.3 นักเรียนชวยกันตรวจสอบความถูกตอง  

 1.4 กลุมใดทำถูกตองและครบถวน จะไดลูกแกววิเศษ  

ตัวอยาง ดังนี้ 

           0.017    ( < )    0.024            

              0.017    ( < )    0.069            

              0.069   ( > )    0.024           
                    

 

 

การเรียงลำดับทศนิยม   ใชการเปรียบเทียบทีละคูแลวเรียงลำดับทศนิยมจากจำนวนท่ีมีคามาก

ไปหาจำนวนท่ีมีคานอย  

เชน  21.24,    15.25,    9.32 

 66.55,    65.666,    65.655,    55.66 

หรือจากจำนวนท่ีมีคานอยไปหาจำนวนท่ีมีคามาก  

เชน 2.4,  5.26,  9.3 

 11.012,    11.011,    11.021,    12.110 

 
 



2.  จากกิจกรรมขอ 1   ครูถามคำถามกระตุนความคิดของนักเรียน ดังนี้ 

- จากการเปรียบเทียบจำนวนใดมีคามากท่ีสุด (0.069) 

- จำนวนใดมีคานอยท่ีสุด (0.017) 

- เรียงลำดับจำนวนจากจำนวนมากไปนอยไดอยางไร 

 (ใหผูแทนนักเรียนออกมาเขียนบนกระดานจะได  0.069, 0.024, 0.017)  

- เราทราบไดอยางไรวาถูกตองหรือไม  

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

3.  นักเรียนแตละกลุมศึกษาตัวอยางในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรหนา 73 – 74 

(สสวท.) และตัวอยางในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรหนา 173 – 174 (พว) แลวรวมกันอภิปราย

ภายในกลุม เพ่ือใหเขาใจตรงกัน 

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

4.  ใหนักเรียนพิจารณาการเรียงลำดับจำนวนท่ีเพ่ือนเขียนไวบนกระดานวาถูกตองหรือไม ครูถาม

คำถามกระตุนความคิดของนักเรียน ดังนี้ 

- ดังนั้นการเรียงลำดับทศนิยมทำไดอยางไร (ใชการเปรียบเทียบทีละคู) 

 5.  ใหนักเรียนแตละกลุมออกมาเขียนจำนวนทศนิยมท่ีสัมพันธกับจำนวนทศนิยมท่ีมีอยูบนกระดาน 

กลุมละ 1 จำนวน  เชน  0.009,   0.016,   0.017,  0.024,   0.069,   0.098,   0.123,   0.546,   1.854 

กลุมใดทำถูกตอง จะไดลูกแกววิเศษเพ่ิม                              

 ครูถามคำถามกระตุน ดังนี้   

- จะเขียนจำนวนทศนิยมระหวางจำนวนไดเพ่ิมอีกหรือไม พรอมใหยกตัวอยาง เชน ระหวาง 

0.024 กับ 0.069 (ได เชน 0.026, 0.045) 

 6.  นักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 

 7.  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปเรื่องการเรียงลำดับทศนิยมไมเกินสามตำแหนง ท่ีไดจากการศึกษา 

คนควาของสมาชิกในกลุม และยกตัวอยางประกอบลงในใบกิจกรรมท่ี 1 “การเรียงลำดับทศนิยมไมเกินสาม

ตำแหนง” 

 8. นักเรียนทำแบบฝกหัดทักษะรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร เลม 1 หนา 121 – 122  (ทำเปน

การบาน)  

ข้ันท่ี 4 ข้ันส่ือสาร (Learning to Communicate) (10 นาที) 

9. นักเรียนแตละกลุมนำผลงานการเรียงลำดับทศนิยมไมเกินสามตำแหนงของกลุมตนเอง มานำเสนอ

หนาชั้นเรียน หากนักเรียนกลุมใดเห็นตางใหชวยเพ่ิมเติมใหสมบูรณ 

 10. นักเรียนรวมกันสรุปเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไมเกินสามตำแหนง เพ่ือความ

เขาใจตรงกัน (การเรียงลำดับทศนิยม  ใชการเปรียบเทียบทีละคูแลวเรียงลำดับทศนิยมจากจำนวนท่ีมีคามาก

ไปหาจำนวนท่ีมีคานอย   หรือจากจำนวนท่ีมีคานอยไปหาจำนวนท่ีมีคามาก) 

 



ข้ันท่ี 5 ข้ันตอบแทนสังคม (Learning to Service) (5 นาที) 

11. ใหนักเรียนแตละกลุมไปตั้งโจทยเพ่ือเรียงลำดับทศนิยมไมเกินสามตำแหนง จากมากไปนอย หรือ

จากนอยไปมากก็ได ทำลงในกระดาษ A4 พรอมตกแตงใหสวยงาม แลวนำผลงานของแตละกลุมมาจัดปาย

นิเทศท่ีบอรดหนาหอง เพ่ือแบงปนใหกลุมอ่ืนไดเรียนรูดวย 

5. ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร (สสวท., พว.) 

2. แบบฝกทักษะรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร เลม 1 

3. บัตรจำนวน 

4. แถบประโยค 

5. กระดาษ A4 

6. ใบกิจกรรมท่ี 1 

6. ประเมินผลการเรียนรู 

6.1 ประเมินการเรียนรูเรื่องการเรียงลำดับทศนิยมไมเกินสามตำแหนงดวยการทำใบกิจกรรมท่ี 1 และ

แบบฝกหัด 

6.2 ประเมินการทำงานกลุมดวยแบบประเมิน 

6.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยแบบประเมิน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี 1 
“จงเขียนทศนิยมสามตำแหนง ตามเง่ือนไขท่ีกำหนด” 

 
คำสั่ง  ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. วิธีการเรียงลำดับทศนิยม  ควรทำอยางไร  ……………………………………….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
  

2. เขียนทศนิยมสองตำแหนงท่ีมากกวา 2.1  และนอยกวา 2.2 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. เขียนทศนิยมสองตำแหนงท่ีอยูระหวาง 10.05 กับ 11.00 

4.  
5.  

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

 
 จงเขียนลำดับทศนิยมจากนอยไปหามาก 
 

1. 0.823,     8.230,   0.821,     0.832 
2.  
3.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. 7.58,     7.85,     7.058,     7.851 

5.  
6.  

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

จงเรียงลำดับทศนิยมจากมากไปหานอย 
7. 2.543,     2.495,     2.534,     2.541,   2.54 

8.  
9.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. 73.964,    73.496,     73.469,     73.694,     73.4 

11.  
12.  

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

 
  

กลุมที่ ..................................... ระดับชั้น ...................................................................... 



เกณฑการประเมินจากการทำงานกลุม 
 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. อธิบายวิธีการ
เรียงลำดับทศนิยมไม
เกินสามตำแหนง (K) 

อธิบายวิธีการ
เรียงลำดับทศนิยม
ไมเกินสามตำแหนง
ไดถูกตอง ดวย
ตนเอง 

อธิบายวิธีการ
เรียงลำดับทศนิยม
ไมเกินสามตำแหนง
ไดถูกตองดวย
ตนเอง มีบาง
จำนวนผิด แต
สามารถแกไขได
ดวยตนเอง 

อธิบายวิธีการ
เรียงลำดับทศนิยม
ไมเกินสามตำแหนง
ไดถูกตองดวย
ตนเอง มีบาง
จำนวนผิด แตเม่ือมี
ผูแนะนำสามารถ
แกไขได 

อธิบายวิธีการ
เรียงลำดับทศนิยม
ไมเกินสามตำแหนง
ไดถูกตองเม่ือมีผู
แนะนำ 

2. เรียงลำดับทศนิยม
ไมเกินสามตำแหนง (P) 

เรียงลำดับทศนิยม
ไมเกินสามตำแหนง 
ไดถูกตองทุกขอ 
ดวยตนเอง 

เรียงลำดับทศนิยม
ไมเกินสามตำแหนง 
ไดถูกตองดวย
ตนเอง มีบางขอท่ี
ผิด แตสามารถ
แกไขไดดวยตนเอง 

เรียงลำดับทศนิยม
ไมเกินสามตำแหนง 
ไดถูกตองดวย
ตนเอง มีบางขอท่ี
ผิด แตเม่ือมีผู
แนะนำสามารถเม่ือ
มีผูแนะนำแกไขได 

เรียงลำดับทศนิยม
ไมเกินสามตำแหนง 
ไดถูกตองเม่ือมีผู
แนะนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการประเมินความมุงม่ันและความตั้งใจในการทำงาน 
 

เกณฑการประเมิน ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

1. ตั้งใจ เพียรพยายาม
ในการเรียนและการเขา
รวมกิจกรรม 
1.1 เอาใจใสตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 
1.2 ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ทำงานใหสำเร็จ 
1.3 ปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานดวย
ตนเอง 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการทำงาน
ใหดีข้ึนดวยตนเอง 
และเปนแบบอยาง
ท่ีดี 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการทำงาน
ใหดีข้ึนดวยตนเอง 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสำเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการทำงาน
ใหดีข้ึนโดยมีผู
แนะนำ 

ไมตั้งใจปฏิบัติ
หนาท่ีหนาท่ี ตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

2. ทำงานดวยความ
มุงม่ันอดทนเพ่ือใหงาน
สำเร็จตามเปาหมาย 
2.1 ทุมเททำงาน 
อดทน ไมยอทอตอ
ปญหาอุปสรรคในการ
ทำงาน 
2.2 พยายามแกปญหา
และอุปสรรคในการ
ทำงานใหสำเร็จ 
2.3 ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานดวยความ
ขยัน อดทนและ
พยายามใหงาน
สำเร็จตาม
เปาหมายกอนเวลา
ท่ีกำหนด ไมยอทอ
ตอปญหา 
แกปญหา อุปสรรค
ในการทำงานและ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานดวยความ
ขยัน อดทนและ
พยายามใหงาน
สำเร็จตาม
เปาหมายภายใน
เวลาท่ีกำหนด ไม
ยอทอตอปญหา 
แกปญหา อุปสรรค
ในการทำงานและ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ทำงานดวยความ
ขยัน อดทนและ
พยายามใหงาน
สำเร็จตาม
เปาหมายแตตองใช
เวลามาก ไมยอทอ
ตอปญหา 
แกปญหา อุปสรรค
ในการทำงานและ
ชื่นชมผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

ไมขยัน อดทน ใน
การทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 .................................................................. 
                       ( นางสาวอุมาพร  โสรส ) 
 
 
 
 
 
 
 



 

กระดาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผังการนั่ง ประถมศึกษาปที่ 6/4 

กนกวรรณ

 

ศรีรัตน

 

เอกยุทธ

 

สุพัฒตรา

 

วิยะดา

 

กษาปณ

 

วิมลิน

 

การตพิชชา

 

กนกกร

 

ชุติมา

 

ชมัยพร

 

กษิดิศ

 

ภัทรวรรณ

 

ทัตเทพ

 

อรพิมล

 

ธันยชนก

 

วริษา

 

นรินทรธร

 

ณิชาภา

 

ลัดดาวัลย

 

ยอดทอง

 

พัชราภรณ

 

อุบลวรรณ

 

พราว

 

ชนิกานต

 

นิสากร

 

รชตวัน

 

สุพิชชา

 

 

โตะครู 

ณัฐยา

 

ปยธิดา

 

แพรวรินทร

 

ธันยรัศมิ์

 

เปรมยดุา

 

จุฑามาศ

 

ศุภศุตรา

 

ชนกันต

 

ลัดดาวรรณ

 

สุชานันท

 

ธีรการต

 

ปองภพ

 

หมายเหตุ    เรียนรูชา 

   เรียนรูปานกลาง 

   เรียนรูเร็ว 


