คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

วิชา

คณิตศาสตร์ ค16101

1. จำ�นวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์

จำ�นวน 91 ชั่วโมง/ภาคเรียน

2. ผู้เขียนคู่มือ
ชื่อ นางเฉลียว ชูจันทร์
สถานที่ทำ�งาน
				

ตำ�แหน่งครู
โรงเรียนวังไกลกังวล
โทรศัพท์ 0 3251 4170
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101
ครั้ง
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

18 พ.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
19 พ.ค. 58
13.30 - 14.30 น.
20 พ.ค. 58
10.30 - 11.30 น.
21 พ.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
22 พ.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
25 พ.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
26 พ.ค. 58
13.30 - 14.30 น.
27 พ.ค. 58
10.30 - 11.30 น.
28 พ.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
29 พ.ค. 58
09.30 - 10.30 น.

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

1/60
1/60
1/60
1/60
1/60

เรื่องที่สอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำ�นวนนับ และ
การบวก การลบ การคูณและการหาร
การหาค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็ม
สิบ เต็มร้อย เต็มพัน
โจทย์ปัญหาค่าประมาณเป็นจำ�นวน
เต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน
ค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหมื่น
เต็มแสน เต็มล้าน
โจทย์ปัญหาค่าประมาณเป็นจำ�นวน
เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน
การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

ค 1.3 ป. 6/1
ค 1.3 ป. 6/1
ค 1.3 ป. 6/1
ค 1.3 ป. 6/1

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
ชั้น ป.6 ของ สสวท.
- สมุดปกแข็ง 2 เล่ม
- สมุดปกอ่อน 1 เล่ม
- อุปกรณ์การเขียน
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก

ค 1.3 ป. 6/1

1/60 การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

ค 1.3 ป. 6/1

1/60 สมบัติการสลับที่
สมบัติการเปลี่ยนหมู่
1/60 สมบัติการแจกแจง

ค 1.4 ป. 6/1

1/60 การหาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติ

ค 1.4 ป. 6/1

ค 1.4 ป. 6/1

1/60 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ ค 1.2 ป. 6/1
การหาร
วันจันทร์ 1 มิถุนายน 2558 หยุดวันวิสาขบูชา
2 มิ.ย. 58
1/60 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
ค 1.2 ป. 6/2
11
13.30 - 14.30 น.
การคูณ หารระคน
12
3 มิ.ย. 58
1/60 การสร้างโจทย์ปัญหา
ค 1.2 ป. 6/2
10.30 - 11.30 น.
13
4 มิ.ย. 58
1/60 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
ค 4.1 ป. 6/1
08.30 - 09.30 น.
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101
ครั้ง
ที่
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

54

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

5 มิ.ย. 58
1/60 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
09.30 - 10.30 น.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ตัวประกอบของจำ�นวนนับ
8 มิ.ย. 58
1/60 ตัวประกอบของจำ�นวนนับ
09.30 - 10.30 น.
9 มิ.ย. 58
1/60 จำ�นวนเฉพาะ
13.30 - 14.30 น.
10 มิ.ย. 58
1/60 ตัวประกอบเฉพาะ
10.30 - 11.30 น.
11 มิ.ย. 58
1/60 การแยกตัวประกอบ
08.30 - 09.30 น.
12 มิ.ย. 58
1/60 ตัวหารร่วมมาก
09.30 - 10.30 น.
15 มิ.ย. 58
1/60 การหาตัวหารร่วมมาก
09.30 - 10.30 น.
16 มิ.ย. 58
1/60 การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ
13.30 - 14.30 น.
17 มิ.ย. 58
1/60 การหา ห.ร.ม.โดยการตั้งหาร
10.30 - 11.30 น.
18 มิ.ย. 58
1/60 ตัวคูณร่วมน้อย
08.30 - 09.30 น.
19 มิ.ย. 58
1/60 การหาตัวคูณร่วมน้อย
09.30 - 10.30 น.
22 มิ.ย. 58
1/60 การหา ค.ร.น.
09.30 - 10.30 น.
โดยการแยกตัวประกอบ
23 มิ.ย. 58
1/60 การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร
13.30 - 14.30 น.

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
ค 4.1 ป. 6/1

ค 4.1 ป. 6/2
ค 1.4 ป. 6/2
ค 1.4 ป. 6/2
ค 1.4 ป. 6/2
ค 1.4 ป. 6/2
ค 1.4 ป. 6/2
ค 1.4 ป. 6/2
ค 1.4 ป. 6/2
ค 1.4 ป. 6/2
ค 1.4 ป. 6/2
ค 1.4 ป. 6/2
ค 1.4 ป. 6/2

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
ชั้น ป. 6 ของ สสวท.
- สมุดปกแข็ง 2 เล่ม
- สมุดปกอ่อน 1 เล่ม
- อุปกรณ์การเขียน
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101
ครั้ง
ที่

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

24 มิ.ย. 58
10.30 - 11.30 น.
25 มิ.ย. 58
08.30 - 09.30 น.
26 มิ.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
29 มิ.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
30 มิ.ย. 58
13.30 - 14.30 น.
1 ก.ค. 58
10.30 - 11.30 น.
2 ก.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
3 ก.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
6 ก.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
7 ก.ค. 58
13.30 - 14.30 น.
8 ก.ค. 58
10.30 - 11.30 น.
9 ก.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
10 ก.ค. 58
09.30 - 10.30 น.

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศษส่วน
และการบวก การลบ การคูณ
และการหารทศนิยม
1/60 เศษส่วนที่เท่ากัน

ค 1.1 ป. 6/1

1/60 การเปรียบเทียบเศษส่วน

ค 1.1 ป. 6/2

1/60 การเรียงลำ�ดับเศษส่วน

ค 1.1 ป. 6/2

1/60 เศษส่วนอย่างตํ่า

ค 1.1 ป. 6/2

1/60 เศษเกินและจำ�นวนคละ

ค 1.1 ป. 6/2

1/60 การบวกและการลบเศษส่วน

ค1.2 ป. 6/1

1/60 การบวกและการลบเศษส่วน

ค 1.2 ป. 6/1

1/60 การบวกและการลบจำ�นวนคละ

ค 1.2 ป. 6/1

1/60 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
เศษส่วน
1/60 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
เศษส่วน
1/60 การคูณเศษส่วนกับจำ�นวนนับ

ค 1.2 ป. 6/2

1/60 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

ค 1.2 ป. 6/1

1/60 การคูณเศษส่วน

ค 1.2 ป. 6/1

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
ชั้น ป. 6 ของ สสวท.
- สมุดปกแข็ง 2 เล่ม
- สมุดปกอ่อน 1 เล่ม
- อุปกรณ์การเขียน
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก

ค 1.2 ป. 6/2
ค 1.2 ป. 6/1
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

40

13 ก.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
14 ก.ค. 58
13.30 - 14.30 น.
15 ก.ค. 58
10.30 - 11.30 น.
16 ก.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
17 ก.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
20 ก.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
21 ก.ค. 58
13.30 - 14.30 น.

41
42
43
44
45
46

47
48
49

50
51

56

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

1/60 การคูณจำ�นวนคละ

ค 1.2 ป. 6/1

1/60 การหารเศษส่วน

ค 1.2 ป. 6/1

1/60 การหารจำ�นวนคละ

ค 1.2 ป. 6/1

1/60 โจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วน

ค 1.2 ป. 6/2

1/60 โจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วน

ค 1.2 ป. 6/2

1/60 การบวก ลบ คูณ หารระคน
ค 1.2 ป. 6/2
ของเศษส่วน
1/60 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
ค 1.2 ป. 6/2
หารระคนของเศษส่วน
22 - 24 กรกฎาคม 2558 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
27 ก.ค. 58
1/60 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
ค 1.2 ป. 6/2
09.30 - 10.30 น.
หารระคนของเศษส่วน
หน่วยที่ 4 ทศนิยม
28 ก.ค. 58
1/60 หลักและค่าของเลขโดดของทศนิยม
ค 1.1 ป. 6/1
13.30 - 14.30 น.
29 ก.ค. 58
1/60 ทศนิยมสามตำ�แหน่ง
ค 1.1 ป. 6/1
10.30 - 11.30 น.
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 สอบกลางภาค
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 หยุดวันเข้าพรรษา
3 ส.ค. 58
1/60 หลักและค่าของเลขโดด
ค 1.1 ป. 6/2
09.30 - 10.30 น.
ตามค่าประจำ�หลัก
4 ส.ค. 58
1/60 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
ค 1.1 ป. 6/2
13.30 - 14.30 น.

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
ชั้น ป. 6 ของ สสวท.
- สมุดปกแข็ง 2 เล่ม
- สมุดปกอ่อน 1 เล่ม
- อุปกรณ์การเขียน
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

52

5 ส.ค. 58
10.30 - 11.30 น.
6 ส.ค. 58
08.30 - 09.30 น.
7 ส.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
10 ส.ค. 58
09.30 - 10.30 น.
11 ส.ค. 58
13.30 - 14.30 น.
13 ส.ค. 58
08.30 - 09.30 น.

53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

1/60 การเปรียบเทียบทศนิยม

ค 1.1 ป. 6/2

1/60 การเรียงลำ�ดับทศนิยม

ค 1.1 ป. 6/2

1/60 ทศนิยมและเศษส่วน

ค 1.1 ป. 6/3

1/60 ทศนิยมและเศษส่วน

ค 1.1 ป. 6/3

1/60 การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม
1 ตำ�แหน่ง
1/60 การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม
2 ตำ�แหน่ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบวก การลบ
การคูณ และการหารทศนิยม
14 ส.ค. 58
1/60 การบวก การลบทศนิยมไม่เกิน
2 ตำ�แหน่ง
09.30 - 10.30 น.
17 ส.ค. 58
1/60 การบวกทศนิยมไม่เกิน 3 ตำ�แหน่ง
09.30 - 10.30 น.
18 ส.ค. 58
1/60 การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำ�แหน่ง
13.30 - 14.30 น.
19 ส.ค. 58
1/60 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
10.30 - 11.30 น.
ทศนิยม
20 ส.ค. 58
1/60 การคูณทศนิยม
08.30 - 09.30 น.
21 ส.ค. 58
1/60 การคูณทศนิยม
09.30 - 10.30 น.
24 ส.ค. 58
1/60 การคูณทศนิยม
09.30 - 10.30 น.

ค 1.3 ป. 6/2

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
ชั้น ป. 6 ของ สสวท.
- สมุดปกแข็ง 2 เล่ม
- สมุดปกอ่อน 1 เล่ม
- อุปกรณ์การเขียน
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก

ค 1.3 ป. 6/2

ค 1.3 ป. 6/2
ค 1.3 ป. 6/2
ค 1.3 ป. 6/2
ค 1.2 ป. 6/2
ค 1.2 ป. 6/1
ค 1.2 ป. 6/1
ค 1.2 ป. 6/1

57

คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)

65

25 ส.ค. 58
1/60 การหารทศนิยมด้วยจำ�นวนนับ
13.30 - 14.30 น.

ค 1.2 ป. 6/1

66

26 ส.ค. 58
1/60 การหารทศนิยมด้วยจำ�นวนนับ
10.30 - 11.30 น.

ค 1.2 ป. 6/1

67

27 ส.ค. 58
1/60 การประมาณคำ�ตอบ
08.30 - 09.30 น.

ค 1.3 ป. 6/2

68

28 ส.ค. 58
1/60 การหารทศนิยมด้วยทศนิยม
09.30 - 10.30 น.

ค 1.2 ป. 6/1

69

31 ส.ค. 58
1/60 การหารทศนิยมด้วยทศนิยม
09.30 - 10.30 น.

ค 1.2 ป. 6/1

70

1 ก.ย. 58
1/60 โจทย์ปัญหา การคูณ การหาร
13.30 - 14.30 น.
ทศนิยม

ค 1.2 ป. 6/2
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2 ก.ย.58
1/60 โจทย์ปัญหา การคูณ การหาร
10.30 - 11.30 น.
ทศนิยม

ค 1.2 ป. 6/2
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3 ก.ย. 58
1/60 การบวก ลบ คูณ หารระคน
08.30 - 09.30 น.
ของทศนิยม

ค 1.2 ป. 6/1
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4 ก.ย. 58
1/60 โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ
09.30 - 10.30 น.
หารระคนของทศนิยม

ค 1.2 ป. 6/2
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7 ก.ย. 58
1/60 โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ
09.30 - 10.30 น.
หารระคนของทศนิยม

ค 1.2 ป. 6/2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เส้นขนาน
1/60 เส้นขนานและมุมแย้ง

ค 1.3 ป. 6/3
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8 ก.ย. 58
13.30 - 14.30 น.

76

9 ก.ย. 58
1/60 เส้นขนานและมุมแย้ง
10.30 - 11.30 น.

ค 1.3 ป. 6/3
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10 ก.ย. 58
1/60 มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน
08.30 - 09.30 น.
ของเส้นตัด

ค 1.3 ป. 6/3

58

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
ชั้น ป. 6 ของ สสวท.
- สมุดปกแข็ง 2 เล่ม
- สมุดปกอ่อน 1 เล่ม
- อุปกรณ์การเขียน
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
(เวลา)
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11 ก.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
79 14 ก.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
80 15 ก.ย. 58
13.30 - 14.30 น.
81 16 ก.ย. 58
10.30 - 11.30 น.
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

17 ก.ย. 58
08.30 - 09.30 น.
18 ก.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
21 ก.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
22 ก.ย. 58
13.30 - 14.30 น.
23 ก.ย. 58
10.30 - 11.30 น.
24 ก.ย. 58
08.30 - 09.30 น.
25 ก.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
28 ก.ย. 58
09.30 - 10.30 น.
29 ก.ย. 58
13.30 - 14.30 น.
30 ก.ย. 58
10.30 - 11.30 น.

จำ�นวน
(ชั่วโมง)

เรื่องที่สอน

1/60 มุมภายในที่อยู่บนข้าง เดียวกันของ
เส้นตัดที่เกิดจากเส้นขนาน
1/60 การพิจารณาเส้นขนาน
โดยอาศัยมุมแย้ง
1/60 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุม
ภายในที่อยู่บนข้าง เดียวกันของเส้นตัด
1/60 การพิจารณาเส้นขนาน

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
ค 1.3 ป. 6/3
ค 1.3 ป. 6/3
ค 1.3 ป. 6/3
ค 1.3 ป. 6/3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
สมการและการแก้สมการ
1/60 สมการ

ค 4.2 ป. 6/1

1/60 สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

ค 4.2 ป. 6/1

1/60 สมการการบวก

ค 4.2 ป. 6/1

1/60 สมการการลบ

ค 4.2 ป. 6/1

1/60 สมการการคูณ

ค 4.2 ป. 6/1

1/60 สมการการหาร

ค 4.2 ป. 6/1

1/60 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สมการ

ค 4.2 ป. 6/1

1/60 การแก้โจทย์ปัญหาเมื่อโจทย์
กำ�หนดตัวไม่ทราบค่า
1/60 การแก้โจทย์ปัญหาเมื่อโจทย์
ไม่กำ�หนดตัวไม่ทราบค่า
1/60 โจทย์ปัญหาสมการ

ค 4.2 ป. 6/1

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
ชั้น ป. 6 ของ สสวท.
- สมุดปกแข็ง 2 เล่ม
- สมุดปกอ่อน 1 เล่ม
- อุปกรณ์การเขียน
- สมุดบันทึก
- สมุดบันทึก

ค 4.2 ป. 6/1
ค 4.2 ป. 6/1
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มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

รายวิชา

คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค16101
เวลา 91 ชั่วโมง

สาระที่ 1 จำ�นวนและการดำ�เนินการ
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.1
ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 6/1
ค 1.1 ป. 6/2
ค 1.1 ป. 6/3

เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำ�นวนและการนำ�ไปใช้ในชีวิตจริง
เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกิน 3 ตำ�แหน่ง
เปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกิน 3 ตำ�แหน่ง
เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินการของจำ�นวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดำ�เนินการต่างๆ และการใช้การดำ�เนินการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ค 1.2 ป. 6/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน ของเศษส่วน จำ�นวนคละ
และทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำ�ตอบ
ค 1.2 ป. 6/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำ�ตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคูณของ
จำ�นวนนับ เศษส่วน จำ�นวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของคำ�ตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำ�นวนนับได้
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคำ�นวณและการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ค 1.3 ป. 6/1 บอกค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหลักต่างๆ ของจำ�นวนนับและนำ�ไปใช้ได้
ค 1.3 ป. 6/2 บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำ�แหน่ง
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.4 เข้าใจระบบจำ�นวนและนำ�สมบัติเกี่ยวกับจำ�นวนไปใช้
ตัวชี้วัด ค 1.4 ป. 6/1 ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจง ในการคิด
คำ�นวณ
ค 1.4 ป. 6/2 หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำ�นวนนับ
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สาระที่ 3 เรขาคณิต
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วัด ค 3.1 ป. 6/3 บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน

สาระที่ 4 พีชคณิต
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
ตัวชี้วัด ค 4.1 ป. 6/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
ค 4.1 ป. 6/2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ อื่นๆ แทน
สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปรความหมาย และนำ�ไปใช้แก้ปัญหา
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 4.2 ใช้นิพจน์สมการอสมการกราฟและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical
model) อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำ�ไปใช้
แก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ค 4.2 ป. 6/1 เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหาและแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำ�ตอบ

สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนำ�เสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์
และเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์กบั ศาสตร์อนื่ ๆ และมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ค 6.1 ป. 4 - 6/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ป. 4 - 6/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้
ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป. 4 - 6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป. 4 - 6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และ
การนำ�เสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ค 6.1 ป. 4 - 6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
ค 6.1 ป. 4 - 6/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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คำ�อธิบายรายวิชา
รายวิชา

คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค16101

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำ�นวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
ความหมาย การอ่าน และการเขียนทศนิยมสามตำ�แหน่ง หลัก ค่าประจำ�หลัก และค่าของเลขโดด
ในแต่ละหลักของทศนิยมสามตำ�แหน่ง การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับ
ทศนิยมไม่เกินสามตำ�แหน่ง การเปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับเศษส่วน การเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำ�แหน่ง
ในรูปเศษส่วน และการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10, 100, 1,000 ในรูปทศนิยม
การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ และการหารจำ�นวนคละ
การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำ�นวนคละ การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยม โจทย์ปัญหาของจำ�นวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ
ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจำ�นวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้ าน ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม
หนึ่งตำ�แหน่งและสองตำ�แหน่ง
สมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณ ตัวประกอบ การหา ห.ร.ม. การหา ค.ร.น.
ทิศ มาตราส่วน การอ่านแผนผัง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม การหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของ
รูปวงกลม การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
และรูปวงกลม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเขียนแผนผัง
ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม การพิจารณาเส้นขนาน
รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม
ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป สมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว การแก้สมการ โดยใช้สมบัติของการ
เท่ากันเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ หรือการหาร การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ
การอ่านกราฟเส้นและแผมภูมิรูปวงกลม การเขียนแผมภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น
การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ
การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง
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ทดลอง สรุป รายงาน เพือ่ พัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำ�นวณ การแก้ปญ
ั หา การให้เหตุผล
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำ�ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้
ในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆ และใช้ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น อย่ า งสร้ า งสรรค์ รวมทั้ ง เห็ น คุ ณ ค่ า และมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ
คณิตศาสตร์ สามารถทำ�งานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่น
ในตนเอง
การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่
ต้องการวัด

รหัสตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัดภาคเรียนที่ 1
ค 1.1
ป. 6/2
ป. 6/2
ป. 6/3
ค 1.2
ป. 6/1
ป. 6/2
ค 1.3
ป. 6/1
ป. 6/2
ค 1.4
ป. 6/1
ป. 6/2
ค 3.1
ป. 6/3
ค 4.1
ป. 6/1
ค 4.2
ป. 6/1
ค 6.1
ป. 4 - 6/1 ป. 4 - 6/2 ป. 4 - 6/3

ป. 4 - 6/4

ป. 4 - 6/5 ป. 4 - 6/6

รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด
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โครงสร้าง
รายวิชา

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รายวิชา

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

1

จำ�นวนนับ และการบวก ค 1.2
การลบ การคูณ การหาร ค 1.3
ค 1.4
ค 6.1

2

ตัวประกอบของ
จำ�นวนนับ

ค 1.4
ค 6.1

3

เศษส่วน และการบวก
การลบ การคูณ
การหาร

ค 1.1
ค 1.2
ค 6.1
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คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค16101
เวลา 96 ชั่วโมง

สาระสำ�คัญ /
ความคิดรวบยอด

- โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การหารและ
ป. 6/2
การบวก การลบ การคูณ การหารระคนของ
ป. 6/1
จำ�นวนนับ การบวก ลบ คูณ หารระคน
ป. 6/1
ป. 4 - 6/1
ป. 4 - 6/2
ป. 4 - 6/3
- ตัวประกอบ จำ�นวนเฉพาะและตัวประกอบ
ป. 6/2
เฉพาะการหา ห.ร.ม. การหา ค.ร.น.
ป. 4 - 6/1
ป. 4 - 6/2
ป. 4 - 6/3
- เปรียบเทียบและเรียงลำ�ดับเศษส่วนและ
ป 6/2
ทศนิยมไม่เกินสามตำ�แหน่ง การบวก ลบ
ป. 6/1 ป. 6/2
คูณ หารและบวก ลบ คูณหารระคนของ
ป. 4 - 6/1
เศษส่วน จำ�นวนคละโจทย์ปัญหาการบวก
ป. 4 - 6/2
การลบ การคูณ การหารและการบวก ลบ
ป. 4 - 6/3
คูณ หารระคนของเศษส่วน
ป. 4 - 6/4
สอบกลางภาค

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
15

10

16

10

19

10

10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

4

ทศนิยม

ค 1.1 ป. 6/1
ป. 6/2
ป. 6/3
ค 6.1 ป. 4 - 6/4
ป. 4 - 6/5

5

การบวก การลบ
การคูณและการหาร
ทศนิยม

6

เส้นขนาน

ค 1.2 ป. 6/1 ป. 6/2
ค 1.3 ป. 6/2
ค 6.1 ป. 4 - 6/1
ป. 4 - 6/2
ป. 4 - 6/3
ป. 4 - 6/4
ค 3.1 ป. 6/3
ค 6.1 ป. 4 - 6/4
ป. 4 - 6/5

7

สมการ

ค 4.1 ป. 6/1
ค 4.2 ป. 6/1
ค 6.1 ป. 4 - 6/1
ป. 4 - 6/2
ป. 4 - 6/3
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาค

สาระสำ�คัญ /
ความคิดรวบยอด
- ความหมายการอ่าน การเขียนทศนิยมสาม
ตำ�แหน่ง หลัก ค่าประจำ�หลักและค่าของ
เลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม
- การเปรียบเทียบและการเรียงลำ�ดับเศษส่วน
- การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและการ
เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยมที่มี
ผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำ�แหน่ง
- ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งตำ�แหน่ง
และสองตำ�แหน่ง

- การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง
- การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายใน
ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้
180 องศา
- ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
- การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน
เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร
และการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ

เวลา นํ้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
8

10

21

10

4

10

13

10

96

20
100

หมายเหตุ กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมงปรับตามชั่วโมงสอนจริง
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

จำ�นวนนับและการบวก
การลบ การคูณ การหาร

เรื่อง

เวลา 14 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 จำ�นวนและการดำ�เนินการ
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินการของจำ�นวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดำ�เนินการต่างๆ และใช้การดำ�เนินการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ค 1.2 ป.6/2
วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำ�ตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของ
จำ�นวนนับ เศษส่วน จำ�นวนคละ ทศนิยม และร้อยละพร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคำ�ตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำ�นวนนับได้
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคำ�นวณและการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ค 1.3 ป. 6/1 บอกค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหลักต่างๆ ของจำ�นวนนับและนำ�ไปใช้ได้
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.4 เข้าใจระบบจำ�นวนและนำ�สมบัติเกี่ยวกับจำ�นวนไปใช้
ตัวชี้วัด ค 1.4 ป. 6/1 ใช้สมบัตกิ ารสลับที่ สมบัตกิ ารเปลีย่ นหมู่ และสมบัตกิ ารแจกแจงในการคิดคำ�นวณ
มาตรฐานการเรียนรู้ ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และการนำ�เสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์
ตัวชี้วัด ค 6.1 ป. 4-6/1 ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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หาค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้านได้
นำ�ค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มต่างๆ ไปใช้ในสถานการณ์และแก้ปัญหาได้
ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการแจกแจงช่วยในการคิดคำ�นวณได้
วิเคราะห์โจทย์ หาคำ�ตอบ และแสดงวิธีทำ�พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำ�ตอบได้
สร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำ�หนดให้ได้
วิเคราะห์และหาคำ�ตอบที่เกี่ยวกับแบบรูปได้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

3. สาระสำ�คัญ
1. การหาค่าประมาณของจำ�นวนนับเป็นจำ�นวนเต็มของหลักต่างๆ เป็นการหาจำ�นวนเต็มว่า
ใกล้เคียงจำ�นวนที่ต้องการประมาณเพื่อสะดวกในการคำ�นวณหรือนำ�ไปใช้
2. จำ�นวนสองจำ�นวนที่นำ�มาบวกกัน สามารถสลับที่กันได้ โดยที่ผลบวกเท่ากันเรียกว่า สมบัติ
การสลับที่ของการบวก
3. จำ�นวนสองจำ�นวนที่นำ�มาคูณกัน สามารถสลับที่กันได้โดยที่ผลคูณยังคงเท่ากัน สมบัตินี้เรียกว่า
สมบัติการสลับที่ของการคูณ
4. จำ�นวนสามจำ�นวนที่นำ�มาบวกกัน จะบวกจำ�นวนที่หนึ่งกับจำ�นวนที่สอง หรือบวกจำ�นวนที่สอง
กับจำ�นวนที่สามก่อน แล้วจึงบวกจำ�นวนที่เหลือ ผลบวกย่อมเท่ากัน สมบัตินี้เรียกว่า สมบัติการ
เปลี่ยนหมู่ของการบวก
5. จำ�นวนสามจำ�นวนที่นำ�มาคูณกัน จะคูณจำ�นวนที่หนึ่งกับจำ�นวนที่สอง หรือคูณจำ�นวนที่สอง
กับจำ�นวนที่สามก่อน แล้วจึงคูณจำ�นวนที่เหลือ ผลคูณย่อมเท่ากัน สมบัตินี้เรียกว่า สมบัติการ
เปลี่ยนหมู่ของการคูณ
6. การคูณจำ�นวนที่หนึ่งกับผลบวกของจำ�นวนที่สองและจำ�นวนที่สาม จะได้ผลลัพธ์เท่ากับผลคูณ
ของจำ�นวนที่หนึ่งกับจำ�นวนที่สอง บวกกับผลคูณของจำ�นวนที่หนึ่งกับจำ�นวนที่สาม สมบัตินี้
เรียกว่า สมบัติการแจกแจง

4. สาระการเรียนรู้
ด้านความรู้
1. การหาค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหลักต่างๆ
2. สมบัติการสลับที่การบวกและการคูณ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและการคูณ สมบัติการ
แจกแจง
3. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร
4. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์

ด้านทักษะและกระบวนการ
1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำ�เสนอ

เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
1. มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
2. เห็นความสำ�คัญของการนำ�ความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
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5. สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การทำ�งานอย่างเป็นระบบ
มีระเบียบวินัย
มีความรอบคอบ
มีความรับผิดชอบ
มีวิจารณญาณ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

7. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน (ปฏิบัติ)
ให้ นั ก เรี ย นสร้ า งโจทย์ ปั ญ หาระคนโดยใช้ ส ถานการณ์ ใ นชี วิ ต จริ ง ซึ่ ง อาจวาดภาพหรื อ ตั ด ภาพมา
ประกอบพร้อมแสดงวิธีทำ�

การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

4
1. โจทย์ปัญหาระคน เนื้อหาสาระผลงานถูก
ต้องครบถ้วน
2. รูปแบบ
การนำ�เสนอน่าสนใจ
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์
3. ความเป็นระเบียบ ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ

ระดับคุณภาพ
3
เนื้อหาสาระของผลงาน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
การนำ�เสนอถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

2
เนื้อสาระของผลงาน
ถูกต้องบางประเด็น
การนำ�เสนอถูกต้อง
เป็นบางส่วน

1
เนื้อหาสาระของผลงาน
ไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
การนำ�เสนอไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

ผลงานส่วนใหญ่มี
ข้อบกพร่องเล็กน้อย

ผลงานมีข้อบกพร่อง
บางส่วน

ผลงานไม่มีความ
เป็นระเบียบ

เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
10 - 12 คะแนน หมายถึง ดีมาก
6 - 7 คะแนน หมายถึง พอใช้
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8 - 9 คะแนน หมายถึง ดี
1 - 5 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

8. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1 - 2 ค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เมื่อกำ�หนดจำ�นวนนับให้สามารถหาค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพันได้
2. เมื่อกำ�หนดสถานการณ์หรือปัญหาให้ สามารถนำ�ค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน
ไปใช้ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 1 - 2
1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับจำ�นวนนับเป็นจำ�นวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน โดยครูกำ�หนดจำ�นวน
นับหลายๆ จำ�นวน แล้วให้บอกว่าจำ�นวนใดเป็นจำ�นวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน
2. สอนการหาค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน โดยเริ่มจาก พิจารณาจากเส้นจำ�นวน
ครูยกตัวอย่างประกอบ
3. นักเรียนช่วยกันหาค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มสิบ โดยให้พิจารณาว่าจำ�นวนนั้นอยู่ระหว่าง
จำ�นวนเต็มสิบสองจำ�นวนใด และมีค่าใกล้เคียงจำ�นวนเต็มสิบใดมากจะมีค่าเท่ากับจำ�นวนเต็ม
สิบนั้น กรณีที่จำ�นวนนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างจำ�นวนเต็มสิบสองจำ�นวน ค่าประมาณจะเท่ากับ
จำ�นวนเต็มสิบที่มากกว่า
4. สนทนาการหาค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มร้อย เต็มพัน โดยจัดกิจกรรมทำ�นองเดียวกัน การหา
ค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มสิบ
5. ร่วมกันสรุปกิจกรรมข้อที่ 4 ในการหาค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มร้อย เต็มพัน โดยครูกำ�หนด
จำ�นวนนับแล้วให้บอกว่าอยู่ระหว่างจำ�นวนเต็มสองจำ�นวนใด และมีค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็ม
สิบ เต็มร้อย เต็มพัน เท่าใด ให้ทำ�แบบฝึกหัด หน้า 3 ข้อ 1-3
6. ครูก�ำ หนดสถานการณ์ หรือปัญหาแทรกในการหาค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน
แล้วหาคำ�ตอบเช่น
		 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 คือ ถนนพหลโยธินยาว 952 กิโลเมตร ถนนพหลโยธิน ยาว
ประมาณกี่กิโลเมตร (ตอบเป็นจำ�นวนเต็มสิบ) ครูใช้คำ�ถามหลายๆ ข้อ ซักถามเป็นรายบุคคล
แล้วทำ�แบบฝึกหัดหน้า 3 ข้อ 4 ตอบคำ�ถาม
7. นักเรียนร่วมกันสนทนาถึงวิธีการหาประมาณเป็นจำ�นวน เต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

ชั่วโมงที่ 3 - 4 ค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เมื่อกำ�หนดจำ�นวนนับให้สามารถหาค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้านได้
2. เมื่อกำ�หนดสถานการณ์หรือปัญหาให้ สามารถนำ�ค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหมื่น เต็มแสน
เต็มล้าน ไปใช้ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 3 - 4
1. ทบทวนการหาค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน
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2. การสอนค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหมื่น โดยครูซักถามเกี่ยวกับจำ�นวนเต็มหมื่น โดยให้นักเรียน
ยกตัวอย่าง คนละ 1 จำ�นวน
3. สนทนาการหาค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหมื่น โดยเชื่อมโยงความรู้เดิม ครูกำ�หนดจำ�นวนนับ
5 หลัก เช่น 64,500 แล้วให้นักเรียนตอบคำ�ถาม
		 - 64,500 อยู่ระหว่างจำ�นวนเต็มหมื่นสองจำ�นวนใด (6 หมื่น กับ 7 หมื่น)
		 - จำ�นวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง 60,000 กับ 70,000 คือ จำ�นวนใด (65,000)
		 - 64,500 อยู่ใกล้ 60,000 หรือ 70,000 มากกว่า (ใกล้ 60,000 มากกว่า)
			 ครูยกตัวอย่างประมาณ 2-3 จำ�นวน
4. จากค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหมื่น ครูสรุปร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง แล้วให้ทำ�แบบฝึกหัดหน้า 5
ข้อ 1, 2, 3
5. จากค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหมื่น เชื่อมโยงเป็นค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มแสน เต็มล้าน
โดยใช้กิจกรรมเหมือนกับค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มหมื่น โดยการนำ�เสนอตัวอย่าง กำ�หนด
จำ�นวนนับ แล้วร่วมกันหาค่าประมาณ เป็นจำ�นวนเต็มแสนค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มล้าน โดย
การอธิบายพร้อมซักถาม แล้วให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัด หน้า 6 กับ หน้า 7
6. นักเรียนร่วมกันสรุปโดยการซักถาม เกี่ยวกับค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มแสน เต็มล้าน

ชั่วโมงที่ 5 - 6 การหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณ
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาผลลัพธ์ โดยใช้การประมาณได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 5 - 6
1. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับค่าประมาณเต็มต่างๆ
2. สนทนากับนักเรียนถึงการนำ�ค่าประมาณเป็นจำ�นวนเต็มต่างๆ ไปใช้ในการคิดคำ�นวณ เช่น การ
หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร ครูนำ�โจทย์จากตัวอย่างในหน้า 8 ให้นักเรียน แสดงวิธีหา
ผลหาร โดยการใช้การประมาณ
			 4,896 ÷ 24
			 4,896
มีค่าประมาณ 5,000
			 24
มีค่าประมาณ 20
			 4,896 ÷ 24 มีค่าประมาณ 5,000 ÷ 20 มีค่าประมาณ 250
		 ครูยกตัวอย่างเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ โดยลักษณะเดียวกับการหาผลหาร
3. จากกิจกรรมข้อที่ 2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า การหาผลบวก ผลลบ
ผลคูณ ผลหาร โดยการประมาณทำ�ได้โดยประมาณจำ�นวนใดจำ�นวนหนึ่ง หรือทั้งสองจำ�นวนให้
เป็นค่าประมาณจำ�นวนเต็มที่สามารถหาผลลัพธ์ได้ง่าย ทั้งนี้ผลลัพธ์โดยประมาณอาจแตกต่างกัน
4. ครูอธิบายการตรวจสอบของคำ�ตอบว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ให้นกั เรียนทำ�แบบฝึกหัดหน้าที่
9 ข้อ 2, 3
5. ครูสรุปถึงการนำ�ค่าประมาณเป็นจำ�นวนนับไปใช้ในการคิดคำ�นวณ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ชั่วโมงที่ 7 - 9 สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ สมบัติการแจกแจง
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อกำ�หนดโจทย์ให้ สามารถใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงช่วยใน
การคิดคำ�นวณได้		
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 7 - 9
1. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการคูณ และการบวก
2. การสอนสมบัติการสลับที่ของการบวกโดยการนำ�จำ�นวนสองจำ�นวนแล้วให้นักเรียนหาผลบวก
พร้อมกับจับคู่จำ�นวนที่ผลบวกเท่ากันแต่วางตำ�แหน่งสลับที่กัน ให้นักเรียนหาหลายๆ คู่แล้ว
สรุปเป็นสมบัติการสลับที่ของการบวก
3. ครูยกตัวอย่างสมบัติการสลับที่การบวกแล้วให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดหน้าที่ 10 ข้อที่ 2
4. ครู นำ � จำ � นวนสองจำ � นวนมาหาผลคู ณ แล้ ว ให้ นั ก เรี ย นร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ว่ า มี ส มบั ติ ก ารสลั บ ที่
ของการคูณหรือไม่ยกตัวอย่างประกอบ แล้วให้ทำ�แบบฝึกหัดหน้าที่ 11 ข้อที่ 2
5. สนทนาการบวกจำ�นวนนับสามจำ�นวนให้นักเรียนหาผลบวกพร้อมทั้งจับคู่ จำ�นวนที่มีผลบวก
เท่ากันเช่น (16 + 24) + 80 = 16 + (24 + 80) หลายๆ ตัวอย่างแล้วให้ทำ�แบบฝึกหัดสมบัติ
การเปลี่ยนหมู่การบวกหน้าที่ 12 ข้อที่ 2 ครูเปลี่ยนจากการบวกเป็นการคูณให้นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ว่ามีสมบัติการเปลี่ยนหมู่ การคูณหรือไม่แล้วสรุปโดยครูยกตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่าง
แล้วทำ�แบบฝึกหัดหน้าที่ 13 ข้อที่ 2
6. การสอนสมบัติการแจกแจง ครูยกตัวอย่างการหาผลคูณของจำ�นวนสองจำ�นวน เพื่อให้นักเรียน
เห็นประโยชน์ของการนำ�สมบัติการแจกแจงมาใช้ในการคิดคำ�นวณ พร้อมทั้งยกตัวอย่างหลายๆ
ตัวอย่างจนเข้าใจแล้วทำ�แบบฝึกหัดหน้าที่ 15 ข้อที่ 3, 4 หน้าที่ 16
7. ร่วมสนทนาถึงการนำ�สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง ไปใช้ในการคิดคำ�นวณ

ชั่วโมงที่ 10 - 12 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหาร
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เมื่อกำ�หนดโจทย์ปัญหาการบวกการลบ การคูณหรือการหารให้สามารถวิเคราะห์โจทย์ หา
คำ�ตอบ และแสดงวิธีทำ�พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำ�ตอบได้
2. เมื่อกำ�หนดโจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคนให้สามารถวิเคราะห์ หาคำ�ตอบ และแสดง
วิธีทำ� พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำ�ตอบที่ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 10 - 12
1. ครูนำ�ตัวอย่างโจทย์ที่หาคำ�ตอบได้ง่ายมาให้นักเรียนร่วมกันลองฝึกวิเคราะห์และร่วมกันทำ�ความ
เข้าใจโดยการใช้คำ�ถามนำ�แล้วให้นักเรียนตอบ
2. สนทนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยอ่านโจทย์ปัญหา แล้วตอบคำ�ถามว่า - โจทย์ถาม
อะไร - โจทย์กำ�หนดอะไรให้บ้าง - ใช้วิธีใดในการหาคำ�ตอบ - เขียนประโยคสัญลักษณ์
3. จากกิจกรรมข้อที่ 2ให้นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำ�โดยครูควรเน้นให้นักเรียนพิจารณาถึงความสม
เหตุสมผลของคำ�ตอบ แล้วให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดหน้าที่ 17
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4. นำ�ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์โดยครูใช้
คำ�ถามนำ�จนได้ข้อสรุปแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนแสดงวิธีทำ�ครูนำ�ตัวอย่างโจทย์ปัญหาให้หลายๆ ข้อ
จนเข้าใจ ทำ�แบบฝึกหัดหน้าที่ 18
5. ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานโดยให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาโดยคำ�นึงถึงความเหมาะสมและเป็น
ไปได้ของสถานการณ์ โดยใช้รูปภาพที่นักเรียนสร้างเองหรือใช้สถานการณ์ในหนังสือหน้าที่ 19
มาสร้างโจทย์ปัญหา เขียนประโยคสัญลักษณ์ และแสดงวิธีทำ�
6. นำ�เสนอชิ้นงานการสร้างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์
พร้อมวิธีทำ�

ชั่วโมงที่ 13 - 14 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อกำ�หนดสถานการณ์หรือปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปสามารถวิเคราะห์และหาคำ�ตอบได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 13 - 14
1. ทบทวนความสัมพันธ์ของจำ�นวนที่เกี่ยวกับการนับเพิ่มและการนับลด โดยครูกำ�หนดเงื่อนไข
แล้วให้นักเรียนหาจำ�นวนที่หายไป
2. ครู กำ � หนดโจทย์ ปั ญ หาที่ ส ามารถใช้ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องแบบรู ป ของจำ � นวนนั บ ช่ ว ยในการหา
คำ�ตอบเพื่อให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์
		 - หาผลบวกของจำ�นวนตามเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่กำ�หนด
		 - หาผลบวกของจำ�นวนคู่และจำ�นวนคี่ที่น้อยกว่า 80
		 - ครูยกตัวอย่างโจทย์หลายๆ แบบเพื่อฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และสามารถหาจำ�นวนตาม
ที่ต้องการได้ แล้วให้นักเรียนทำ�แบบฝึกหัดหน้าที่ 21 ข้อ 1 - 5
3. ครูนำ�ตัวอย่างที่ 2 ในหนังสือหน้าที่ 21 มาเป็นตัวอย่างในการอธิบายพร้อมสาธิต จากนั้นนำ�
สถานการณ์หรือปัญหาจากแบบฝึกหัดมาเป็นตัวอย่างอธิบายเพิ่มเติมร่วมกันวิเคราะห์หาคำ�ตอบ
ได้
4. กิจกรรมข้อที่ 3 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์กลุ่มละ 1 ข้อหน้าที่ 22 พร้อมนำ�เสนอ ครู
ชี้แนะข้อบกพร่อง
5. สนทนาถึงประโยชน์ของการใช้แบบรูปในการหาคำ�ตอบในการคิดคำ�นวณ

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
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บัตรจำ�นวน
บัตรโจทย์
สไลด์
แบบทดสอบ
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10. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
สิ่งที่วัด
1. หาค่าประมาณเป็นจำ�นวน
เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้านได้
2. หาผลลัพธ์โดยใช้ค่าประมาณได้

วิธีวัด

เครื่องมือ

ตรวจแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ตรวจแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

3. ใช้สมบัติการสลับที่การเปลี่ยนหมู่
ตรวจแบบฝึกหัด
การแจกแจงในการคิดคำ�นวณได้
4. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาแสดงวิธีทำ�และ
ตรวจแบบฝึกหัด
ตระหนักความสมเหตุสมผลได้
5. สร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำ�หนด ตรวจแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

6. วิเคราะห์แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปได้

ตรวจแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

7. ทดสอบจำ�นวนนับ และการบวก
การลบ การคูณ และการหาร

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ

แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนทำ�ถูกต้องผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
นักเรียนทำ�ถูกต้องผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
นักเรียนทำ�ถูกต้องผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
นักเรียนทำ�ถูกต้องผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
นักเรียนทำ�ถูกต้องผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
นักเรียนทำ�ถูกต้องผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
นักเรียนทำ�ถูกต้องผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

11. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ปัญหาและอุปสรรค
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้สอน
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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12. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้บริหาร
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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ใบงานที่ 1

รายวิชา

คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ค16101

ชื่อ..............................................................................................................................................ชั้น...........................................เลขที.่ .............................
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาระคนโดยใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงซึ่งอาจวาดภาพ หรือตัดภาพมา
ประกอบ พร้อมแสดงวิธีทำ�
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