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คำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน
ค 16101 คณิตศำสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
เวลำ 160 ชั่วโมง
***************************************************************************
อ่าน เขียนทศนิยมสามตาแหน่ง หลัก ค่าประจาหลัก และค่า เลขโดด ในแต่ละหลักของ
ทศนิยมสามตาแหน่ ง การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่งในรูปเศษส่ ว น
เศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10,100,1000 ในรูปทศนิยม อ่านแผนผัง เขียนแผนผัง กราฟ
เส้นและแผนภูมิรูปวงกลม เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น เปรียบเทียบและเรียงลาดับ
เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ระคนของเศษส่วนทศนิยม หา
ตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. ทิศ มาตาราส่วน คาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่ เหลี่ยม แก้โจทย์ปัญหาของ
จานวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจานวนเต็มหมื่น เต็มแสน และ
เต็มล้าน ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งตาแหน่ง และสองตาแหน่ง หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ความ
ยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปวงกลม ปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก หาส่วนประกอบ
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม การพิจารณาเส้นขนาน รูปคลี่ของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม แก้สมการโดยใช้สมบัติ
ของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ หรือการหาร สมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว
แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
โดยใช้วิธีการความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสมใช้ภาษา และการ
สื่อความหมายในการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3
ค 3.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3
ค 1.2 ป.6/1,ป.6/2
ค 3.2 ป.6/1,ป.6/2
ค 1.3 ป.6/1,ป.6/2
ค 4.1 ป.6/1
ค 1.4 ป.6/1,ป.6/2
ค 4.2 ป.6/1
ค 2.1 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3
ค 5.1 ป.6/1,ป.6/2
ค 2.2 ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3
ค 5.2 ป.6/1
ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6
รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด
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โครงสร้ำงรำยวิชำพื้นฐำน
ค 16101 คณิตศำสตร์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
หน่วย
ที่
1

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
จานวน ค 1.2 ป.6/2
ค 1.3 ป.6/1
นับ
การบวก ค 1.4 ป.6/1
ค 4.1 ป.6/1
ลบ คูณ
ค 6.1 ป.6/1-6
หาร
ชือ่
หน่วย

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
เวลำ 160 ชั่วโมง
สำระสำคัญ
• การหาค่าประมาณเป็นจานวนเต็มหมื่น

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
14

12

เต็มแสน เต็มล้าน พิจารณานั้นว่าอยู่
ระหว่างจานวนเต็มหมื่นเต็มแสน เต็มล้าน
จานวนใด ถ้าจานวนนั้นมีค่าใกล้เคียง
จานวนเต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้านใด
มากกว่าค่าประมาณจะเท่ากับจานวนเต็ม
หมื่น เต็มแสน เต็มล้านจานวนนั้น กรณีที่
อยู่กึ่งกลางระหว่างจานวนเต็มหมื่น เต็ม
แสน เต็มล้าน สองจานวน ค่าประมาณ
ใกล้เคียงจานวนเต็มหมื่น เต็มแสน เต็ม
ล้านจะเท่ากับ จานวนเต็มหมื่นเต็มแสน
เต็มล้านที่มากกว่า
• จานวนสองจานวนที่นามาบวกกัน
สามารถ สลับที่กันได้ โดยที่ผลบวกยังคง
เท่าเดิมเรียกสมบัติเช่นนี้ว่า สมบัติการสลับ
ที่ของการบวก
• จานวนสามจานวนที่นา มาบวกกัน จะ
บวกจานวนที่หนึ่งกับจานวนที่สองกับ
จานวนที่สามหรือบวกจานวนที่สองกับ
จานวนที่สามก่อนแล้วจึงบวกกับจานวนที่
เหลือ ผลบวกที่ได้ย่อมเท่ากันเรียกสมบัติ
เช่นนี้ว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
• จานวนสามจานวนที่นา มาคูณกัน
สามารถสลับที่กันได้ โดยที่ผลคูณยังคงเท่า
เดิมเรียกสมบัติเช่นนี้ว่า สมบัติการสลับที่
ของการคูณ
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หน่วย
ที่

ชือ่
หน่วย

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

• จานวนสามจานวนที่นา มาคูณกัน จะ

2

ตัว
ประ
กอบ
ของ
จานวน
นับ

ค1.4ป.6/2
ค1.4ป.6/1
ค 6.1 ป.6/1-6

คูณจานวนที่หนึ่งกับจานวนที่สองหรือคูณ
จานวนที่สองกับจานวนที่สามก่อนแล้วจึง
นาผลคูณที่ได้ไปคูณกับจานวนที่เหลือผล
คูณย่อมเท่ากันเรียกสมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติ
การเปลี่ยนหมู่ของการคูณ
• การคูณจานวนที่หนึ่งกับผลบวกของ
จานวนที่สองและจานวนที่สาม จะได้
ผลลัพธ์เท่ากับผลคูณของจานวนที่หนึ่ง
กับจานวนที่สองบวกกับผลคูณของ
จานวนที่หนึ่งกับจานวนที่สามเรียก
สมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติการแจกแจง
• ตัวประกอบของจานวนนับคือ จานวน
นับที่หารจานวนนับนั้นได้ลงตัวจานวนนับ
ที่มากกว่า 1 ซึ่งมีตัวประกอบเพียง 2 ตัว
คือ 1 กับจานวนนับนั้นเป็นจานวนเฉพาะ
• ตัวประกอบของจานวนนับใดที่เป็น
จานวนเฉพาะ เรียกว่าตัวประกอบเฉพาะ
ของจานวนนับนั้น
• ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. เป็น
ตัวหารร่วมที่มากที่สุดที่หารจานวนตั้งแต่
สองจานวนได้ลงตัว เราสามารถหา ห.ร.ม.
ได้โดยวิธีหาตัวประกอบ วิธีแยกตัว
ประกอบและวิธีหาร
• ตัวคูณร่วมน้อยหรือ ค.ร.น. เป็นตัวคูณ
ร่วมที่น้อยที่สุดที่จานวนตั้งแต่สองจานวน
ขึ้นไปหารลงตัว
• การหา ค.ร.ม. ได้โดยวิธีหาตัวผลคูณ
วิธีแยกตัวประกอบและวิธีหาร

14

12
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หน่วย
ที่
3

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
เศษ
ค1.1ป.6/2
ส่วนและ ค1.2 ป.6/1
การบวก ค1.2ป.6/2
ลบ
ค 6.1ป.6/1-6
คูณ
ชือ่
หน่วย

สำระสำคัญ

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วน
16
เท่ากัน ให้พิจารณาที่ตัวเศษ ถ้าตัวเศษของ
เศษส่วนใดมากกว่า เศษส่วนนั้นจะ
มากกว่า
• การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่
เท่ากัน
• ใช้วิธีทาตัวส่วนให้เท่ากันแล้วจึงนามา
เปรียบเทียบกัน
• การเรียงลาดับเศษส่วน ทาเศษส่วนให้มี
ตัวส่วนเท่ากัน แล้วนามาเรียงลาดับจาก
น้อยไปมากหือจากมากไปน้อย
• การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากันทาได้โดยนาตัวเศษบวกหรือลบกับตัว
เศษโดยมีตัวส่วนคงเดิม
• การบวกจานวนคละสองจานวนทาได้โดย
การบวกจานวนนับของทั้งสองจานวนและ
บวกเศษส่วนของทั้งสองจานวนแล้วเขียน
ผลบวกในรูปจานวนคละการคูณจานวนนับ
กับเศษส่วนทาได้โดยการนาจานวนนับคูณ
กับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิม
• การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน หาผลคูณได้
โดยการนาตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วน
คูณกับตัวส่วน
• การหาผลคูณของจานวนคละ ให้เขียน
จานวนคละเป็นเศษเกินแล้วหาผลคูณ
• การหารเศษส่วน หาผล หารได้โดยการ
คูณตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวหาร
• การหารจานวนคละ ให้เปลี่ยนจานวน
คละเป็นเศษเกินและหาผลหารโดยการคูณ
ตัวตั้งด้วยเศษกลับของตัวหาร

•

14
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หน่วย
ที่

ชือ่
หน่วย

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ
การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน หา
คาตอบจานวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือทา
ความเข้าใจโจทย์ วางแผนลงมือทาและ
ตรวจสอบใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษส่วนและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ
คูณหารระคนของเศษส่วนได้
• ทศนิยมสามตาแหน่งมีเลขโดดหลังจุด
ทศนิยมสามตัว
• การอ่านทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
อ่านตัวเลขหน้าจุดทศนิยมแบบการอ่าน
จานวนนับและอ่านตัวเลขหลังจุดทศนิยม
แบบเรียงตัว
• การเขียนทศนิยมในรูปกระจายเป็นการ
เขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลัก
ต่างๆของทศนิยม
• การเปรียบเทียบทศนิยมเปรียบเทียบค่า
ของเลขโดดไปที่ละหลักโดยเปรียบเทียบ
เลขโดดหน้าจุดทศนิยมก่อน ถ้าเท่ากันให้
เปรียบเทียบค่าของเลขโดดที่อยู่ถัดไปทาง
ขวามือที่ละหลักตามลาดับ
• การเรียงลาดับทศนิยม ใช้การ
เปรียบเทียบที่ละคู่ แล้วเรียงลาดับทศนิยม
จากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก
• ทศนิยมเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเป็น 10 , 100, 1,000 ... ได้
เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10, 100,1,000 ...
• เขียนในรูปทศนิยมได้การประมาณค่า
ใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งตาแหน่งให้พิจารณา

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

•

4

ทศ
นิยม

ค1.1ป.6/1
ค1.1ป.6/2
ค1.1ป.6/3
ค1.3ป.6/2
ค 6.1ป.6/1-6

8

7

โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)

76
หน่วย
ที่

5

ชือ่
หน่วย

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

การบวก ค1.2ป.6/1
การลบ ค1.2ป.6/2
การคูณ ค 6.1ป.6/1-6
และ
การหาร
ทศ
นิยม

สำระสำคัญ
เลขโดดในหลักส่วนร้อยของทศนิยมนั้น ถ้า
มีค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป ให้ประมาณเป็น
ทศนิยมหนึ่งตาแหน่งที่มากกว่าทศนิยมนั้น
ถ้าน้อยกว่า0.05 ขึ้นไป ให้ประมาณเป็น
ทศนิยมหนึ่งตาแหน่งที่น้อยกว่าทศนิยมนั้น
• การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมสอง
ตาแหน่ง ให้พิจารณาเลขโดดในหลัก
ส่วนพันของทศนิยมนั้นถ้ามีค่าตั้งแต่
0.005 ขึ้นไป ให้ประมาณเป็นทศนิยม
สองตาแหน่งที่มากกว่าทศนิยมนั้นถ้ามี
ค่าน้อยกว่า0.005 ขึ้นไปให้ประมาณเป็น
ทศนิยมสองตาแหน่งที่น้อยกว่าทศนิยม
นั้น
• การบวก และการลบทศนิยมใช้
หลักการเดียวกับการบวกและการลบ
จานวนนับโดยเขียนจุดทศนิยมให้ตรงกัน
• การคูณทศนิยมกับจานวนนับ หาผล
คูณเช่นเดียวกับการคูณจานวนนับ และ
จานวนตาแหน่งทศนิยมของผลคูณเท่ากับ
จานวนทศนิยมที่กาหนด
• การคูณทศนิยมกับทศนิยม ใช้การคูณ
เช่นเดียวกับการคูณจานวนนับ ได้จานวน
ตาแหน่งทศนิยมของผลคูณเท่ากับผลบวก
ของจานวนตาแหน่งทศนิยมของตัวคูณทั้ง
สองจานวน
• การหารทศนิยมเป็นการแบ่งจานวน
ทศนิยมออก เป็นส่วน ส่วนละเท่าๆกัน
• การหารทศนิยมด้วยจานวนนับใช้
หลักการเดียวกับการหารจานวนนับด้วย
จานวนนับผลหารมีจานวนตาแหน่ง

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
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77
หน่วย
ที่

6

7

ชือ่
หน่วย

เส้น
ขนาน

สมการ

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

ค3.1ป.6/3
ค6.1ป.6/1
ค 6.1ป.6/1-6

ค4.1ป.6/1
ค4.2ป.6/1

สำระสำคัญ
ทศนิยมเท่ากับตัวตั้งการหารทศนิยมเมื่อ
ตัวหารเป็นทศนิยม หาผลหารโดยทา
ตัวหารให้เป็นจานวนนับ หรือใช้
ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน การ
บวก ลบ คูณหารระคนของทศนิยม ให้หา
คาตอบของจานวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือทา
ความ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือ
ทาและตรวจสอบใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
ระคนของทศนิยมได้
• เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่
อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกันก็ต่อเมื่อ
เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงทั้งสองมี
ระยะ ห่างเท่ากันเสมอ
• เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้น ตรงคู่หนึ่งแล้ว
ทาให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันเส้นตรงเส้น
นั้นจะขนานกันเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้น
ตรงคู่หนึ่ง แล้วทาให้ขนาดของมุม
ภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
รวมกันเท่ากับ180 องศา เส้นตรงคู่นั้น
จะขนานกันนักเรียนสามารถนาความรู้
เรื่องเส้นขนานไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
รวม
สอบกลำงปี
รวมกลำงปี
ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย =
เป็นสมการ
•

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

6

6
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78
หน่วย
ที่

ชือ่
หน่วย

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

• สมการที่เป็นจริงหมายถึงสมการซึ่ง

8

จานวนที่อยู่ทางซ้ายมือของเครื่องหมาย =
กับจานวนที่อยู่ทางขวาเท่ากัน
• สมการที่เป็นเท็จ หมายถึง สมการซึ่ง
จานวนที่อยู่ทางซ้ายมือของเครื่องหมาย =
กับจานวนที่อยู่ทางขวาไม่เท่ากัน
• การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าบวกกับ
จานวนใดๆ อาจทาได้โดยการใช้สมบัติการ
เท่ากันเกี่ยวกับการลบ
• การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าลบด้วย
จานวนใดๆ อาจทาได้โดยการใช้สมบัติของ
การเท่ากันเกี่ยวกับการบวก
• การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหารด้วย
จานวนใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์ อาจทาได้โดยการ
ใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ
• การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าคูณด้วย
จานวนใดๆอาจทาได้โดยการใช้สมบัติของ
การเท่ากันเกี่ยวกับการหาร
ทิศ แผน ค2.1ป.6/1
• ทิศหลักมี 4 ทิศ ทิศที่อยู่ในแนวกึ่งกลาง
ที่และ
ค2.2ป.6/3
ของทิศหลักมี 4 ทิศ การเขียนแผนผังใช้ น
แผนผัง ค 6.1ป.6/1-6 เป็นสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ
• มาตราส่วนเขียนได้2แบบ คือแบบที่ 1 ถ้า
ความยาวจริงและความยาวในรูปใช้หน่วย
ต่างกัน ต้องเขียนหน่วยกากับ
แบบที่ 2 ถ้าความยาวจริงและความยาวใน
รูปใช้หน่วยเดียว กัน ไม่ต้องเขียนหน่วย
กากับ
• การอ่านแผนผังจะทาให้เราสามารถบอก
ทิศทาง ตาแหน่งของสถานที่ต่างๆได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน และสามารถนาไปใช้

7

6
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79
หน่วย
ที่

9

ชือ่
หน่วย

รูปสี่
เหลี่ยม

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ

ประโยชน์ในการอ่านแผนผังตามสถานที่
ต่างๆได้
• การเขียนแผนผังแสดงการเดินทางทาให้
เราทราบสถานที่ต่าง ๆ ก่อนถึงปลายทาง
หรือเป็นการสร้างจุดสังเกตในการเดิน ทาง
นักเรียนสามารถนาความรู้เรื่องทิศและ
แผนผัง ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
ค2.1ป.6/2
• รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปปิดประกอบด้วยด้าน
ค2.2ป.6/1
4 ด้าน มุม 4 มุม เส้นทแยงมุมของรูป
ค3.1ป.6/2
สี่เหลี่ยมมีลักษณะที่แตกต่างกันตามชนิด
ค3.2ป.6/2
ของรูปสี่เหลี่ยม คือ เส้นทแยงมุมแต่ละเส้น
ค 6.1ป.6/1-6 แบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูป
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมยาวเท่ากัน
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแบ่งครึ่งซึ่งกัน
และกัน เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมตัดกัน
เป็นมุมฉาก
• การสร้างรูปสี่เหลี่ยมใดๆต้องรู้ลักษณะ
ของรูปสี่เหลี่ยมนั้นๆ
• พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใดๆหมายถึง
บริเวณที่อยู่ภายในของรูปสี่เหลี่ยมนั้นๆ
• การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความ
ยาวของด้านและหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
โดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม
• กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือ
ทาความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทา
และตรวจสอบใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับการวัดความยาวรอบรูปและพื้นที่
ของรูปสี่เหลี่ยมได้ นักเรียนสามารถนา
ความรู้เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
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80
หน่วย
ที่

ชือ่
หน่วย

10

รูป
วงกลม

11

12

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
ค2.1ป.6/3
ค2.2ป.6/1
ค 6.1ป.6/1-6

สำระสำคัญ
• ความยาวรอบรูปของรูปวงกลมสรุปเป็น

สูตรการหาความยาวรอบรูปวงกลม คือ
2πr
• พื้นที่ของรูปวงกลม สรุปเป็นสูตรการหา
พื้นที่ของรูปวงกลม คือ π r
• กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือ
ทาความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทา
และตรวจสอบ ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูป
วงกลมได้
บทประ ค1.2ป.6/2
• ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วน
ยุกต์ ค 6.1ป.6/1
ของจานวน ต่อ 100
• ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เป็น อัตราส่วน
ของจานวนต่อ 100
• ดอกเบี้ย คือ จานวนเงินที่เป็น
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ฝากเงินตาม
จานวนเงินและระยะเวลาที่ฝากเงิน
อัตราดอกเบี้ย เป็นข้อกาหนดการคิด
ดอกเบี้ย โดยคิดจากเงินต้น 100 บาท
ในระยะเวลา 1 ปี โดยกาหนดเป็นร้อยละ
หรือเปอร์เซ็นต์
รูปเรขา ค2.2ป.6/2
• ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก =
คณิตสาม ค3.1ป.6/1
ความกว้าง X ความยาว X ความสูง
มิติและ ค3.2ป.6/1
• ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก =
ปริมาตร ค 6.1 ป.6/1-6 ความกว้าง X ความยาว X ความสูง
ของทรง
• กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือทา
สี่
ความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือทาและ
เหลี่ยม
ตรวจสอบ ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา การหา
มุมฉาก
ปริมาตรและ ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
7

6
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หน่วย
ที่

ชือ่
หน่วย

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

รูปเรขาคณิตสามมิติ มีรูปเรขาคณิต
สองมิติเป็นส่วน ประกอบแต่ละชนิดมี
•

รูปร่างแตกต่างกัน รูปเรขาคณิตสามมิติเมื่อ
คลี่ออกจะได้รูปที่ประกอบ ด้วยรูป
เรขาคณิตสองมิติที่สามารถประกอบเป็นรูป
เรขาคณิตสามมิตินั้น
13

สถิติและ
ความ
น่าจะ
เป็นเบื้อง
ต้น

ค5.1ป.6/1
ค5.1ป.6/2
ค5.2ป.6/1
ค 6.1ป.6/1

•

การเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วิธีสังเกต

7

6

สอบถาม สัมภาษณ์ ทดลอง หรือ รวบรวม
จากทะเบียน ประวัติก็ได้ข้อมูลเป็น
ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือข้อความ
การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ เป็น
การหารายละเอียดของข้อมูล
• แผนภูมิแท่งที่มีการนาเสนอข้อมูลตั้งแต่
2 ชุดขึ้นไป โดยข้อมูลชุดเดียวกันแท่ง
สี่เหลี่ยมจะใช้สีหรือสัญลักษณ์เดียวกัน
• การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ เป็น
การนาเสนอข้อมูลโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แสดงการเปรียบเทียบจานวนหรือปริมาณ
ของสิ่งต่างๆของข้อมูลตั้งแต่ สองชุดขึ้นไป
• กราฟเส้นเป็นวิธีการนาเสนอข้อมูล โดย
ใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุด
แสดง การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ตามลาดับ ก่อนหลังของช่วงเวลา ซึ่งแต่ละ
จุดจะบอกจานวน หรือปริมาณของข้อมูล
แต่ละรายการ กราฟเส้น นิยมใช้กับข้อมูลที่
แสดงการเปลี่ยนแปลงตาม ลาดับก่อนหลัง
ของเวลา
•
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82
หน่วย
ที่

ชือ่
หน่วย

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

แผนภูมิรูปวงกลม เป็นการแสดงข้อมูล
โดยใช้พื้นที่ภายในรูปวงกลมแทนปริมาณ
ของข้อมูล
• การแสดงข้อมูลไว้ในแต่ละส่วนของ
แผนภูมิรูปวงกลม ช่วยให้อ่านข้อมูลได้
ถูกต้อง
• โอกาสที่เหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งเหตุการณ์นั้น
อาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้น
หรือไม่ก็ได้ หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน
รวม 79
สอบปลำยปี 1
รวมปลำยปี 80
รวมตลอดปี 160
คะแนนรวมตลอดปี 200 ÷ 2
•

70
30
100
100
= 100
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. ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด.
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คณะกรรมกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง 2562)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดพระงำม ( สำมัคคีพิทยำ )
คณะผู้จัดทำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางนิรมล วิบูลมงคล
นางพิมพ์ใจ โตหริ่ม
นางสาวศิริรัตน์ แซ่ปึง
นางสาวอมราพร นันทรัตน์สกุล
นางสาวไพรินทร์ อินทพงษ์
นางสาวศิราภรณ์ เจียมทอง
นางสาวภูษณิศา คาสิงห์

ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครูปฎิบัติการสอน
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
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