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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

7. ทศนิยม

    7.1 การอ่านและการเขียนทศนิยม

    7.2 หลัก ค่าประจำหลัก และการเขียน

          ในรูปกระจาย

    7.3 การเปรียบเทียบและการเรียง

          ลำดับทศนิยม

    7.4 การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน  

          และการเขียนเศษส่วนในรูป

          ทศนิยม

    7.5 การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยม

          หนึ่งตำแหน่งและสองตำแหน่ง

    7.6 จำนวนนับสมาชิกในองค์กรต่างๆ 

          ที่แสดงเป็นทศนิยม  (ท้องถิ่น)

    7.7 การแสดงจำนวนนับเป็นทศนิยม

          ของจำนวนผลิตภัณฑ์และสินค้า

          ในชุมชน(ท้องถิ่น)

    7.8 การแก้โจทย์ปัญหา ทศนิยมจาก

          ข้อมูลจำนวนข้อมูลต่างๆในชุมชน  

          หมู่บ้าน  อำเภอ หรือส่ิงแวดล้อมที่

          อยู่ใกล้ตัว (ท้องถิ่น)

    7.9 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

ค 1.1

ค 1.3 

ค 6.1 

ป.6/1  เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

ป.6/2  เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสาม

           ตำแหน่ง 

ป.6/3  เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน  และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

ป.6/2  บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

ป.6/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่าง

           เหมาะสม

ป.6/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

           ความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ป.6/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง

           คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ

8. การบวก  การลบ  การคูณ  และการ

    หารทศนิยม

    8.1 การบวก การลบ ทศนิยม และ

          โจทย์ปัญหา

    8.2 การคูณทศนิยมที่ผลคูณเป็น

          ทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง  และ

          โจทย์ปัญหา

    8.3 การหารทศนิยมและโจทย์ปัญหา

    8.4 การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม

          ระคนที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่

          เกินสามตำแหน่งและโจทย์ปัญหา

ค 1.2

ค 6.1

ป.6/1  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน  

           จำนวนคละ  และทศนิยม  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ

           สมผลของคำตอบ 

ป.6/2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์

           ปัญหาระคนของจำนวนนับ  เศษส่วน  จำนวนคละ  ทศนิยม  

           และร้อยละ  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

           คำตอบ  และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้  

ป.6/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ป.6/2  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

           เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

           เหมาะสม

ป.6/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่าง

           เหมาะสม
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

8. (ต่อ)

    8.5 การแก้โจทย์ปัญหา ทศนิยม  จาก

          ข้อมูลจำนวนข้อมูลต่างๆในชุมชน  

          หมู่บ้าน  อำเภอ หรือส่ิงแวดล้อมที่

          อยู่ใกล้ตัว  (ท้องถิ่น)

    8.6 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

ค 6.1 ป.6/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

           ความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

9. รูปส่ีเหลี่ยม

    9.1 เส้นทแยงมุมและสมบัติของเส้น

          ทแยงมุม

    9.2 การสร้างรูปส่ีเหลี่ยมชนิดต่างๆ

    9.3 การหาพื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยม

    9.4 การคาดคะเนพื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยม

          โจทย์ปัญหา

    9.5 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

ค 2.1

ค 2.2

ค 3.1

ค 3.2

ค 6.1 

ป.6/2  หาพื้นที่ของรูปส่ีเหลี่ยม

ป.6/1  แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม

           และรูปวงกลม  

ป.6/2  บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปส่ีเหลี่ยมชนิดต่างๆ

ป.6/2  สร้างรูปส่ีเหลี่ยมชนิดต่างๆ

ป.6/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ป.6/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลได้อย่าง

           เหมาะสม

ป.6/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

           ความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

10. รูปวงกลม

    10.1 ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของ

            รูปวงกลม

    10.2 โจทย์ปัญหา

    10.3 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

    10.4 หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ 

            (พฤกษศาสตร์)

ค 2.1

ค 2.2

ค 6.1 

ป.6/3  หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม

ป.6/1  แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูปของรูปส่ีเหลี่ยม

           และรูปวงกลม

ป.6/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ป.6/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

           ความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

11. บทประยุกต์

     11.1 โจทย์ปัญหาร้อยละ

     11.2 โจทย์ปัญหาร้อยละกับการ

             ซ้ือขาย

     11.3 โจทย์ปัญหาร้อยละกับการลด

             ราคา

     11.4 โจทย์ปัญหาการซ้ือขายกับการ

             หาร้อยละ(เปอร์เซ็นต์)

     11.5 โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซ้ือ

             ขายที่มากกว่า 1 ครั้ง

     11.6 ดอกเบี้ย

     11.7 การแก้โจทย์ปัญหา ร้อยละ

             จากข้อมูลจำนวนข้อมูลต่างๆใน

             ชุมชน  หมู่บ้าน  อำเภอ หรือ

             ส่ิงแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว

             (ท้องถิ่น)

ค 1.2

ค 6.1 

ป.6/2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์

           ปัญหาระคนของจำนวนนับ  เศษส่วน  จำนวนคละ  ทศนิยม  

           และร้อยละ  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

           คำตอบ  และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้

ป.6/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ป.6/2  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ป.6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

ความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ป.6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง

คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

11.  (ต่อ) 

     11.8 จำนวนนับสมาชิกในองค์กร

             ต่างๆ เช่น ในหมู่บ้าน  ในตำบล  

             ในอำเภอ ที่แสดงเป็น ร้อยละ 

             (ท้องถิ่น)

     11.9 การแสดงจำนวนนับเป็นร้อยละ

             ของจำนวนผลิตภัณฑ์และสินค้า

             ในชุมชน(ท้องถิ่น)

     11.10 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

12. รูปเรขาคณิตสามมิติ

     12.1 ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต

             สามมิติ

     12.2 การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสาม

             มิติจากรูปคลี่

     12.3 การหาปริมาตรหรือความจุของ

             ทรงส่ีเหลี่ยม  มุมฉากและโจทย์

             ปัญหา

     12.4 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

ค 2.2

ค 3.1

ค 3.2

ค 6.1 

ป.6/2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหลี่ยม

          มุมฉาก

ป.6/1 บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูป

          เรขาคณิตสามมิติ

ป.6/1 ประดิษฐ์ทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม 

          และพีระมิด จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้

ป.6/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

          เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

          เหมาะสม

ป.6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ

ป.6/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

13. แผนภูมิและความน่าจะเป็น

     13.1 การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น

     13.2 การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบ

             เทียบและกราฟเส้น

     13.3 ความน่าจะเป็น

     13.4 การรวบรวมข้อมูลต่างๆใน

             ชุมชน  ตำบล  อำเภอ (ท้องถิ่น)

     13.5 จำแนกประเภทข้อมูลต่างๆใน

             ชุมชนตำบลอำเภอ (ท้องถิ่น)

     13.6 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

ค 5.1

ค 5.2

ค 6.1 

ป.6/1 อ่านข้อมูลจากกราฟเส้น  และแผนภูมิรูปวงกลม

ป.6/2 เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น

ป.6/1 อธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า

          -  เกิดข้ึนอย่างแน่นอน

          -  อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได้

          -  ไม่เกิดข้ึนอย่างแน่นอน

ป.6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ป.6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ

14. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป

     14.1 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป

     14.2 แทรกคำศัพท์ (ASEAN)

ค 4.1

ค 6.1 

ป.6/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป

ป.6/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ป.6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์  และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
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การวัดและประเมินผล

] คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ภาระงาน  

    - แบบฝึกหัด 

    - ท่องสูตรพื้นที่ส่ีเหลี่ยมและ

      วงกลม  

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝึกหัด               

3. สูตรพื้นที่              

25 ค 1.1 ป.6/1-3   

ค 1.2 ป.6/1-2

ค 1.3 ป.6/2       

ค 2.1 ป.6/2-3

ค 2.2 ป.6/1       

ค 3.1 ป.6/2

ค 3.2 ป.6/2       

ค 6.1 ป.6/1-5

2. สอบกลางภาค 1. แบบทดสอบ 1. แบบทดสอบ 20 ค 1.1 ป.6/1-3   

ค 1.2 ป.6/1-2

ค 1.3 ป.6/2       

ค 2.1 ป.6/2-3

ค 2.2 ป.6/1       

ค 3.1 ป.6/2

ค 3.2 ป.6/2       

ค 6.1 ป.6/1-5

3. หลังกลางภาค 1. สอบย่อย

2. ภาระงาน  

    -  แบบฝึกหัด 

3. ชิ้นงาน     

    -  ประดิษฐ์รูปทรงเรขาคณิต

       จากรูปคลี่

1. แบบทดสอบ

2 . แบบฝึกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ค 1.2 ป.6/2     

ค 2.2 ป.6/2

ค 3.1 ป.6/1     

ค 3.2 ป.6/1

ค 4.1 ป.6/3     

ค 5.1 ป.6/1-2

ค 5.2 ป.6/1     

ค 6.1 ป.6/1-2,4-6

4. สอบปลายภาค 1. แบบทดสอบ 1.แบบทดสอบ 20 ค 1.2 ป.6/2     

ค 2.2 ป.6/2

ค 3.1 ป.6/1     

ค 3.2 ป.6/1

ค 4.1 ป.6/3     

ค 5.1 ป.6/1-2

ค 5.2 ป.6/1     

ค 6.1 ป.6/1-2,4-6

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจแบบฝึกหัด

สังเกต

แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย]์ ]                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต] ] ]

3.   มีวินัย] ] ] ] ] ] 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง ] ] ] ] ] 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน] ]

7.   รักความเป็นไทย] ] ] ] ] 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข] ] ] ] 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร] ] ] ] 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา] ] ] ] 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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