
รายละเอียดวิชา

วิชา คณิตศาสตร  6                                               รหัสวิชา ค16101            จำนวน  4  คาบ / สัปดาห  4.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                   ครูผูสอน มิสเพ็ญนพา  พูพวก

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  จำนวนนับ  และการบวก  การลบ

     การคูณ  การหาร

     1.1 คาประมาณใกลเคียงจำนวนเต็ม

     1.2 สมบัติการบวก  การคูณ

     1.3 สมบัติการบวก ลบ  คูณ  หาร

           ระคน

     1.4 การบวก  ลบ คูณหารระคน

     1.5 โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ  

           หารระคนของจำนวนนับ

     1.6 การสรางโจทยปญหา

     1.7 การประมาณคา  จำนวนส่ิงของ

           ที่อยูรอบตัวในทองถิ่น ในชุมชน

           ตำบล  อำเภอ ตามสถานการณที่

           กำหนด (ทองถิ่น)

     1.8 แทรกคำศัพท (ASEAN)

ค 1.3 

ค 1.2

ค 1.4 

ค 6.1 

ป.6/1 บอกคาประมาณใกลเคียงจำนวนเต็มหลักตาง ๆ ของจำนวน  

          นับและนำไปใชได

ป.6/2 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย

          ปญหาระคนของจำนวนนับ  เศษสวน  จำนวนคละ  ทศนิยม  

          และรอยละ  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

          คำตอบ  และสรางโจทยปญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได

ป.6/1 ใชสมบัติการสลับที่  สมบัติการเปลี่ยนหมู  และสมบัติ

          การแจกแจงในการคิดคำนวณ

ป.6/2 ใชความรู  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ

          เทคโนโลยีในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยาง

          เหมาะสม

ป.6/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ป.6/5 เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ

2.  สมการและการแกสมการ

     2.1 สมการที่มีตัวไมทราบคา

     2.2 การแกสมการที่มีตัวไมทราบคา

           หนึ่งตัว

     2.3 การเขียนประโยคสัญลักษณที่มี

           ตัวไมทราบคา

     2.4 โจทยปญหาเกี่ยวกับสมการ

     2.5 แทรกคำศัพท (ASEAN)

ค 4.2

ค 6.1 

ป.6/1  เขียนสมการจากสถานการณหรือปญหา  และแกสมการ

           พรอมทั้งตรวจคำตอบ

ป.6/1  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ป.6/4  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

           ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

3.  ตัวประกอบของจำนวนนับ

     3.1 การหาตัวประกอบและการแยก

           ตัวประกอบ

     3.2 ตัวหารรวมมาก (ห.ร.ม.)

     3.3 ตัวคูณรวมนอย (ค.ร.น.)

     3.4 แทรกคำศัพท (ASEAN)

ค 1.4

ค 6.1 

ป.6/2  หา  ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น.  ของจำนวนนับ

ป.6/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ป.6/5 เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคณิตศาสตร และเชื่อมโยง

          คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  เสนขนาน

     4.1 เสนขนานและมุมแยง

     4.2 เสนขนานและมุมภายในที่อยูบน

           ขางเดียวกันของเสนตัด

     4.3 แทรกคำศัพท (ASEAN)

ค 3.1

ค 6.1 

ป.6/3 บอกไดวาเสนตรงคูใดขนานกัน

ป.6/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  และสรุปผลไดอยาง

          เหมาะสม

ป.6/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

5.  ทิศและแผนผัง

     5.1 ทิศ และการบอกตำแหนงโดยใช

           ทิศ

     5.2 มาตราสวนกับการอานแผนผัง

     5.3 การเขียนแผนผัง

     5.4 แทรกคำศัพท (ASEAN)

     5.5 บอกตำแหนงพรรณไมตางๆ โดย

           ระบุทิศทางและระยะทาง

           (พฤกษศาสตร)

     5.6 เขียนแผนผังแสดงตำแหนง

           พรรณไมตางๆ โดยระบุทิศทาง 

           (พฤกษศาสตร)

ค 2.1

ค 2.2

ค 6.1 

ป.6/1 อธิบายเสนทางหรือบอกตำแหนงของส่ิงตางๆ โดยระบุ

          ทิศทาง  และระยะทางจริงจากรูปภาพ  แผนที่  และแผนผัง 

ป.6/3 เขียนแผนผังแสดงตำแหนงของส่ิงตางๆ และแผนผังแสดง

          เสนทางการเดินทาง

ป.6/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

6.  เศษสวน

     6.1 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

           เศษสวน

    6.2 การบวก การลบเศษสวน และ

          โจทยปญหา

    6.3 การคูณ การหารเศษสวน และ

          โจทยปญหา

    6.4 การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน

          ระคนและโจทยปญหา

    6.5 การแกโจทยปญหาเศษสวน  จาก

          ขอมูลจำนวนขอมูลตางๆในชุมชน  

          หมูบาน  อำเภอ หรือส่ิงแวดลอมที่

          อยูใกลตัว  (ทองถิ่น)

    6.6 จำนวนนับสมาชิกในองคกรตางๆ 

          เชน ในหมูบาน  ในตำบล  ใน

          อำเภอที่แสดงเปนเศษสวน

          (ทองถิ่น)

    6.7 การแสดงจำนวนนับเปนเศษสวน

          ของจำนวนผลิตภัณฑและสินคา

          ในชุมชน(ทองถิ่น)

   6.8 การแกโจทยปญหาเศษสวน จาก

         ขอมูลจำนวนขอมูลตางๆในชุมชน  

         หมูบาน  อำเภอ หรือส่ิงแวดลอมที่

         อยูใกลตัว (ทองถิ่น)

   6.9 แทรกคำศัพท (ASEAN)

ค 1.1

ค 1.2

ค 6.1 

ป.6/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสวนและทศนิยมไมเกินสาม

          ตำแหนง

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

          จำนวนคละ  และทศนิยม  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ

          สมผลของคำตอบ 

ป.6/2 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย

          ปญหาระคนของจำนวนนับ  เศษสวน  จำนวนคละ  ทศนิยม  

          และรอยละ  พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

          คำตอบ  และสรางโจทยปญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได

ป.6/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ป.6/2 ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและ

          เทคโนโลยี ในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยาง

          เหมาะสม

ป.6/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือ

          ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. สอบยอย

2. ภาระงาน  

    -  แบบฝกหัด

    -  ทองสูตรคูณ

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝกหัด

3. แบบบันทึกการทองสูตรคูณ

25 ค 1.2 ป.6/2      

ค 1.3 ป.6/1

ค 1.4 ป.6/1-2   

ค 6.1 ป.6/1-2,4-5
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.2 ป.6/2      

ค 1.3 ป.6/1

ค 1.4 ป.6/1-2   

ค 6.1 ป.6/1-2,4-5

3. หลังกลางภาค 1. สอบยอย

2. ภาระงาน  

    -  แบบฝกหัด

3. ชิ้นงาน  ประดิษฐทิศ และ

    แผนผัง

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝกหัด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ค 1.1 ป.6/2     

ค 1.2 ป.6/1-2

ค 2.1 ป.6/1     

ค 2.2 ป.6/3

ค 3.1 ป.6/3     

ค 6.1 ป.6/1-4

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.1 ป.6/2     

ค 1.2 ป.6/1-2

ค 2.1 ป.6/1     

ค 2.2 ป.6/3

ค 3.1 ป.6/3     

ค 6.1 ป.6/1-4

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจแบบฝกหัด

สังเกต

แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยY Y                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตY Y Y

3.   มีวินัยY Y Y Y Y Y 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Y Y Y Y Y 6.   มุงม่ันในการทำงานY Y

7.   รักความเปนไทยY Y Y Y Y 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขY Y Y Y 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารY Y Y Y 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาY Y Y Y 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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