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ค าน า 

           หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๓)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นี้  
ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้  ต้ังแต่ช่ือหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ 
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๓  (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๓) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์
ท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอน  ในการน าไปใช้ในการจัดท าก าหนดการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ท่ีช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

                 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
                                                                                       เมษายน  ๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๔ 
 

 

สารบญั 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
๑. ความน า...................................................................................................................................................๑ 
2. ท าไมต้องเรียนคณิตศาสตร์......................................................................................................................2 
3. เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์.......................................................................................................................2 
4. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้.................................................................................................................3 
5. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์..................................................................................................4 
6. คุณภาพผู้เรียน.........................................................................................................................................4 
7. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน......................................................................................................................5 
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์.......................................................................................................................6 
9. สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด..........................................................................................................................7 
10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา.............................................................................................................9 
11. โครงสร้างหลักสูตรรายช้ันปี................................................................................................................10 
12. ค าอธิบายรายวิชา...............................................................................................................................11 
13. โครงสร้างรายวิชา...............................................................................................................................12 
14. หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑..........................................................................................................................๑4 
15. หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒..........................................................................................................................๑7 
๑6. หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓...........................................................................................................................20 
๑7. หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔...........................................................................................................................๒3 
๑8. หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕...........................................................................................................................๒6 
๑9. หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๖...........................................................................................................................๒8 
20. หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗...........................................................................................................................31 
21. หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๘...........................................................................................................................๓4 
22. หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๙...........................................................................................................................๓7 
23. หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๐.........................................................................................................................40 
๒4. ตัวอย่างแบบและเกณฑ์การประเมินต่างๆ...........................................................................................๔2 
๒5. คณะผู้จัดท า.........................................................................................................................................47



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑ 
 

 

 

                                 
        

ความน า 
        คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและ
ประเมินผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2548:1) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความสมดุลท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา
เป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 2) 

วิชาคณิตศาสตร์มีความส าคัญและมีบทบาทต่อบุคคลมาก คณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้คนมีความคิดรอบคอบ 
มีเหตุผล รู้จักหาความจริงมีคุณธรรมเช่นนี้อยู่ในใจ เป็นส่ิงส าคัญมากกว่าความเจริญในด้านวิทยาการใดๆ 
นอกจากนี้เมื่อเด็กคิดเป็นและเคยชินต่อการแก้ปัญหาตามวัยไปทุกระยะแล้ว เมื่อเป็นผู้ใหญ่ย่อมสามารถ
แก้ปัญหาชีวิตได้ คณิตศาสตร์ยังเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์และเป็นวิชาหลัก ฝึกในเรื่องการสังเกต และเป็น
กุญแจน าไปสู่วิชาการใหม่ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางศิลปศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ หรือ
ด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ 

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ได้จัดการการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้
ความคิด เหตุผลเพื่อท่ีจะพัฒนาวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ และพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของความงาม
ในระเบียบการใช้ความคิด โครงสร้างของวิชาท่ีจัดไว้อย่างกลมกลืน อันจะส่งผลถึงการสร้างจิตใจของมนุษย์ให้
มีความละเอียด รอบคอบ และสุขุมเยือกเย็น เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  เนื่องจาก 
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ  อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  การศึกษาคณิตศาสตร์
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้        
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  
๒๕๖๐)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นส าคัญ นั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การส่ือสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผล
ให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขัน
และอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้  ท้ังนี้ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีประสบความส าเร็จนั้น จะต้องเตรียม
ผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น  ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน  
 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดเป็น ๔ สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต 

สถิติและความน่าจะเป็น แคลคูลัส  
 จ านวนและพีชคณิต  ระบบจ านวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจ านวนจริง อัตราส่วน ร้อยละ การประมาณค่า 
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจ านวน การใช้จ านวนในชีวิตจริง แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ 
เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบ้ียและมูลค่าของเงิน เมทริกซ์  
จ านวนเชิงซ้อน ล าดับและอนุกรม และการน าความรู้เกี่ยวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

 การวัดและเรขาคณิต  ความยาว ระยะทาง น้ าหนัก พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา  
หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตและสมบัติของ 
รูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจ าลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง
การเล่ือนขนาน การสะท้อน การหมุน เรขาคณิตวิเคราะห์ เวกเตอร์ในสามมิติ และการน าความรู้เกี่ยวกับ 
การวัดและเรขาคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 
 
 
 

ท าไมต้องเรยีนคณิตศาสตร์ 

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร ์
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 สถิติและความน่าจะเป็น  การตั้งค าถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล  การค านวณค่าสถิติ  
การน าเสนอและแปลผลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น  
การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และ
ช่วยในการตัดสินใจ 
 

 แคลคูลัส ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนพุันธ์ของฟงัก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ของฟงัก์ชันพีชคณิต 
และการน าความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

 
 

สาระที่ ๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค. ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน  

   ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค. ๑.๒  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค. ๑.๓  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ และเมทริกซ์ อธิบายความสัมพันธ์หรือช่วยแก้ปัญหา 
 ท่ีก าหนดให้ 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค. ๒.๑   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และน าไปใช้              
มาตรฐาน ค. ๒.๒   เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 

    และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค. ๒.๓   เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์ และน าไปใช้ 
มาตรฐาน ค. ๒.๔   เข้าใจเวกเตอร์ การด าเนินการของเวกเตอร์ และน าไปใช้ 
(หมายเหตุ : มาตรฐาน ค. ๒.๓ และ มาตรฐาน ค. ๒.๔  ส าหรับผู้ท่ีต้องการเรียนคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน            

ในการศึกษาต่อ) 
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 
มาตรฐาน ค. ๓.๑   เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
มาตรฐาน ค. ๓.๒   เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน าไปใช้ 
สาระที่ ๔ แคลคูลัส 
มาตรฐาน ค.๔.๑   เข้าใจลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธข์องฟังก์ชัน และปริพันธ์ของฟังก์ชัน    
                        และน าไปใช้ 
(หมายเหตุ : มาตรฐาน ค.๔.๑ ส าหรับผู้ท่ีต้องการเรียนคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ) 
 
 
 
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้

ส่ิงต่าง ๆ  เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในท่ีนี้ เน้นท่ีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น และต้องการพัฒนา
ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้ 

๑. การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา 
และเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบพร้อมท้ังตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

๒. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูป ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร ส่ือความหมาย สรุปผล และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน 

๓. การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ และน าไปใช้ในชีวิตจริง 

๔. การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล  รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้ง 
เพื่อน าไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ 

๕. การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดท่ีมีอยู่เดิม หรือสร้างแนวคิดใหม่              
เพื่อปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู ้
 

 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

- อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ มีความรู้สึกเชิงจ านวน      
มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การ หาร และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

- มีความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับเศษส่วนท่ีไม่เกิน ๑ มีทักษะการบวก การลบ เศษส่วนท่ีตัวส่วน
เท่ากัน และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

- คาดคะเนและวัดความยาว น้ าหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใช้เครื่องมือและหน่วยท่ีเหมาะสม 
บอกเวลา บอกจ านวนเงิน และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

- จ าแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหล่ียม วงกลม  วงรี ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม  
ทรงกระบอกและกรวย เขียนรูปหลายเหล่ียม วงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิต
ท่ีมีแกนสมมาตรและจ านวนแกนสมมาตร และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

- อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียว และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
 
 

 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
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จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
- อ่าน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง อัตราส่วน และ

ร้อยละ มีความรู้สึกเชิงจ านวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมาณผลลัพธ์ และ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

- อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปเรขาคณิต  
สร้างรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียมและวงกลม หาปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก และ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

- น าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่ง ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม ตารางสองทาง และ
กราฟเส้นในการอธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจ 

 
 
 

  

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง   มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร   การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน 
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หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 

๕. อยู่อย่างพอเพียง 

๖. มุ่งมั่นในการท างาน 

๗. รักความเป็นไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
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สาระ/มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
 

สาระที่ ๑ จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวนระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน  
ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช ้

ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๑ เปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ป.๖/๒ เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณจากข้อความหรือ 
สถานการณ์โดยท่ีปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจานวนนับ 
 ป.๖/๓ หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีก าหนดให้แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์ 
 ป.๖/๔ หา ห.ร.ม. ของจ านวนนับไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
 ป.๖/๕ หา ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
 ป.๖/๖ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 ป.๖/๗ หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน ของเศษส่วนและจ านวนคละ 
 ป.๖/๘ แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 2-3 ขั้นตอน 
 ป.๖/๙ หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 

ป.๖/๑๐ แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยม 3 ขั้นตอน 
ป.๖/๑๑ แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
ป.๖/๑๒ แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2-3 ขั้นตอน 

 
สาระที่ ๑ จ านวนและพีชคณิต 

มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช ้

ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๑ แสดงวิธีคิดและหาค าตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและน าไปใช้ 

ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๑ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วย
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  

ป.๖/๒ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม
 ป.๖/๓ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 
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มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูป 
เรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิตและน าไปใช้ 

ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๑ จ าแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
 ป.๖/๒ สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม 
 ป.๖/๓ บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆ 
 ป.๖/๔ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปคล่ีและระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค ๓.๑ เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัด 

 ป.๖/๑ ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
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โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
ระดบัประถมศกึษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/

กิจกรรม ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 

 
 

๔๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

Eng 
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โครงสร้างหลกัสตูรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรยีง 
ระดบัช้ันประถมศกึษา 

 
ช้ันประถมศกึษาปทีี่  ๖ 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(ชม. / ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘๔๐ 
ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑๒๐ 
ส๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา  ๘๐ 
ส๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ๑๖๑๐๑  ศิลปะ  ๘๐ 
ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑๖๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ 
  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
  กิจกรรมนักเรียน  

ลูกเสือ / เนตรนารี  ๔๐ 
ชมรม / ชุมนุม ๓๐ 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ๑๐ 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น ๔๐ 

รวมเวลาเรยีนทัง้สิน้ ๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๑ 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค๑๖๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ฝึกทักษะการคิดค านวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องจ านวนเฉพาะ ตัวประกอบ ตัวประกอบเฉพาะ  
การแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. การเปรียบเทียบและการเรียงล าดับเศษส่วน  ความหมาย  การอ่านและการ
เขียนทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  การเปรียบเทียบและเรียงล าดับทศนิยม  การเขียนทศนิยมไม่เกินสาม
ต าแหน่งในรูปเศษส่วน   และการเขียนเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ  ๑๐, ๑๐๐ หรือ  ๑,๐๐๐ ในรูป
ทศนิยม  ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยม  การบวก  การลบเศษส่วนและจ านวนคละโดยใช้ความรู้
เรื่อง ค.ร.น.  การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวน
คละ๒-๓ ขั้นตอน การหารทศนิยมท่ีตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  การแก้โจทย์ปัญหา
บวก ลบ คูณ หารทศนิยม ๓ ขั้นตอน  โจทย์ปัญหาร้อยละ โจทย์ปัญหาอัตราส่วน แบบรูปของจ านวนท่ีเกิดจาก
การคูณการหารจ านวนเดียวกัน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป ปริมาตรและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของ
รูปเรขาคณิตท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม  ความยาว
รอบรูปของรูปหลายเหล่ียมและวงกลม  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลาย
เหล่ียมและวงกลม  ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม การสร้างรูปสามเหล่ียม  ส่วนประกอบของรูปวงกลม 
การสร้างรูปวงกลม ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย   พีระมิด  รูปคล่ีของทรงกระบอก  กรวย ปริซึม   พีระมิด  
การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม   
   ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความสามารถในการส่ือสาร  การคิดการ
แก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการท างาน อยู่อย่างพอเพียง รักความ
เป็นไทย รักชาติ  ศาสตร์กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์  
 
รหัสตัวชี้วัด   
ค ๑.๑  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/4, ป.๖/5, ป.๖/6, ป.๖/7, ป.๖/8, ป.๖/9, ป.๖/๑0, ป.๖/11,            
          ป.๖/12 
ค ๑.๒  ป.๖/๑      
ค 2.1  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/3 
ค ๒.2  ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓, ป.๖/4      
ค 3.1  ป.๖/๑  
 
รวมทั้งหมด  2๑   ตัวชี้วัด   
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โครงสร้างรายวิชาคณติศาสตร์ 

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน          รหัสวิชา ค ๑6๑๐๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                    เวลา   ๑๖๐    ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

๑ ห.ร.ม.และค.ร.น.   ค ๑.๑  
ป.๖/๔   
ป.๖/๕  
ป.๖/๖  

- ตัวประกอบ  จ านวนเฉพาะ       ตัว
ประกอบเฉพาะและการแยก    ตัวประกอบ 
- ห.ร.ม. และค.ร.น. 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับห.ร.ม. 
และค.ร.น. 
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๒ เศษส่วน   ค ๑.๑  
ป.๖/๑   
ป.๖/๗  
ป.๖/๘ 

- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน
และจ านวนคละโดยใช้ความรู้เรื่องค.ร.น. 
- การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละ
โดยใช้ความรู้เรื่องค.ร.น. 
- การบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วนและ
จ านวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวน
คละ 

๒0 ๑0 

๓ ทศนิยม 
  

ค ๑.๑  
ป.๖/๙   
ป.๖/๑๐  
 

- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม 
(รวมการแลกเงินต่างประเทศ)  

๑4 6 

๔ ร้อยละและ
อัตราส่วน 

ค ๑.๑  
ป.๖/๒   
ป.๖/๓  
ป.๖/๑๑ 
ป.๖/๑๒ 

- อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากันและมาตรา
ส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตรา
ส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 

17 8 

๕ แบบรูป ค ๑.๒  
ป.๖/๑   
 

- แบบรูปของจ านวนท่ีเกิดจากการคูณการ
หารด้วยจ านวนเดียวกัน 
- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 

10 4 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค) 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

คะแนน 

๖ รูปสามเหลี่ยม ค ๒.๑  
ป.๖/๒   
ค ๒.๒  
ป.๖/๑ 
ป.๖/๒   
 

- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม 
- การสร้างรูปสามเหล่ียม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูป
สามเหล่ียม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปและพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม 
 

18 8 

๗ รูปหลายเหลี่ยม  ค ๒.๑  
ป.๖/๒   
 

- มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูป
หลายเหล่ียม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 

๑6 7 

๘ วงกลม ค ๒.๑  
ป.๖/๓   
 

- ส่วนต่างๆของวงกลม 
- การสร้างวงกลม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
รอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 

๑8 8 

๙ รูปเรขาคณิตสามมิติ ค.๒.๑  
ป.๖/๑  
ค ๒.๒  
ป.๖/๓ 
ป.๖/๔   
 

- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พรีะมิด 
- รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
พีระมิด 
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร
ของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วย
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
 

๑๖ 7 

๑๐ การน าเสนอขอ้มูล  ค.๓.๑  
ป.๖/๑  
 

- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ๑0 5 

รวมระหว่างปี ๑๕๖ ๗๐ 
ปลายภาค/ปลายป ี ๔ ๓๐ 

รวมตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เรื่องห.ร.ม.และค.ร.น. 
รหสัวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนท่ี ๑                             เวลา ๑๗ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที๑่ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค๑.๑เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๖/4 หา ห.ร.ม. ของจ านวนนับไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
 ป.๖/5 หา ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 

ป.๖/6 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 
สาระส าคัญ 
 การหารท่ีไม่มีเศษ หรือเศษเป็น 0 เรียกว่า การหารลงตัว ตัวประกอบของจ านวนนับใดๆ คือจ านวน
นับท่ีหารจ านวนนับนั้นได้ลงตัว จ านวนนับท่ีมีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 กับจ านวนนับนั้น เรียกว่า จ านวน
เฉพาะ ตัวประกอบท่ีเป็นจ านวนเฉพาะ เรียกว่าตัวประกอบเฉพาะ การเขียนจ านวนนับในรูปการคูณของตัว
ประกอบเฉพาะ เรียกว่าการแยกตัวประกอบ จ านวนท่ีคูณตัวเองซ้ าๆ กัน สามารถเขียนในรูปเลขยกก าลังได้ 
จ านวนนับท่ีหารจ านวนต้ังแต่สองจ านวนขึ้นไปได้ลงตัว เรียกว่าตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของจ านวน
เหล่านั้น ตัวหารร่วมที่มากท่ีสุด เรียกว่าตัวหารร่วมมาก ใช้อักษรย่อว่า ห.ร.ม. ตัวคูณร่วมของจ านวนนับต้ังแต่
สองจ านวนขึ้นไป เป็นจ านวนนับท่ีจ านวนเหล่านั้นหารลงตัว ตัวคูณร่วมที่น้อยท่ีสุด เรียกว่าตัวคูณร่วมน้อย ใช้
อักษรย่อว่า ค.ร.น. 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- ตัวประกอบ จ านวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัวประกอบ 
- ห.ร.ม. และค.ร.น. 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับห.ร.ม. และค.ร.น.  
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 

 สมรรถนะส าคัญ 
๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑. มีวินัย 
  ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 ชิ้นงานหรือภาระงาน 
- ใบงานเรื่องห.ร.ม.และค.ร.น. 

 
การประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
1.การหาตัวประกอบ หาตัวประกอบได้

ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

หาตัวประกอบได้
ถูกต้อง ๗๐-๘๙% 

หาตัวประกอบได้
ถูกต้อง ๕๐-๖๙% 

หาตัวประกอบได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

2.การแยกตัวประกอบ แยกตัวประกอบ 
ได้ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

แยกตัวประกอบ
ได้ถูกต้อง ๗๐-
๘๙% 

แยกตัวประกอบ
ได้ถูกต้อง ๕๐-
๖๙% 

แยกตัวประกอบได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

3.การหา ห.ร.ม. หา ห.ร.ม.ได้
ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

หา ห.ร.ม.ได้
ถูกต้อง ๗๐-๘๙% 

หา ห.ร.ม.ได้
ถูกต้อง ๕๐-๖๙% 

หา ห.ร.ม.ได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

4.การหา ค.ร.น. 
 

หา ค.ร.น. 
ได้ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

หา ค.ร.น. 
ได้ถูกต้อง ๗๐-
๘๙% 

หา ค.ร.น. 
ได้ถูกต้อง ๕๐-
๖๙% 

หา ค.ร.น. 
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

5.โจทย์ปัญหาการหา 
ห.ร.ม.และ ค.ร.น. 
 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๗๐-๘๙% 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๕๐-๖๙% 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

  
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๘-๒๐  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔   ดีมาก 
 คะแนน  ๑๓-๑๗  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓   ดี 
 คะแนน   ๘-๑๒   คะแนน  หมายถึงระดับ  ๒   พอใช้ 
 คะแนน   ๕-๗     คะแนน  หมายถึงระดับ  ๑   ควรปรับปรุง 
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 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้
 ๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน     (๑ ช่ัวโมง) 
 ๒. การหาตัวประกอบ      (๓ ช่ัวโมง) 

๓. การแยกตัวประกอบ      (๓ ช่ัวโมง) 
๔. ตัวหารร่วมที่มากท่ีสุด      (๓ ช่ัวโมง) 
๕. ตัวคูณร่วมที่น้อยท่ีสุด      (๓ ช่ัวโมง) 
๖. โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.และ ค.ร.น.     (๓ ช่ัวโมง) 
๗. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและท าแบบทดสอบหลังเรียน  (๑ ช่ัวโมง) 
 รวม  ๑๗  ช่ัวโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 
๑. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป.6 
๒. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป.6 
๓. ใบความรู้ 
๔. ใบงาน 
๕. แผนภาพการแยกตัวประกอบ 
๖. ตัวอย่างโจทย์ปัญหา 
๗. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ เรื่องเศษส่วน 
รหสัวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนท่ี ๑                             เวลา ๒๐ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที๑่ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค๑.๑เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๑ เปรียบเทียบ เรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ป.๖/7 หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน ของเศษส่วนและจ านวนคละ 

ป.๖/8 แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 2-3 ขั้นตอน 

สาระส าคัญ 
 เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจ านวนคละ เขียนและอ่านโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
เศษเกินเขียนในรูปของจ านวนคละ จ านวนคละเขียนในรูปเศษส่วน การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วน
อาจใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. มาใช้ได้ การบวกและการลบเศษส่วนต้องท าให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากัน แล้วน าตัวเศษมา
บวกหรือมาลบกันโดยตัวส่วนคงเดิม การคูณเศษส่วนท าได้โดยน าตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัว
ส่วน การหารเศษส่วนท าได้โดยน าตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหาร และการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน จ านวน
คละ มีวิธีการท่ีหลากหลาย และใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีท าเพื่อ
การหาค าตอบ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- การเปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
- การบวก การลบเศษส่วนและจ านวนคละโดยใช้ความรู้เรื่อง ค.ร.น. 
- การบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วนและจ านวนคละ 
- การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจ านวนคละ 

 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 - 

 สมรรถนะส าคัญ 
๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑. มีวินัย 
  ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

 ชิ้นงานหรือภาระงาน 
- ใบงานเรื่องเศษส่วน 

การประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
1.การเปรียบเทียบ
เศษส่วน 

เปรียบเทียบได้
ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

เปรียบเทียบได้
ถูกต้อง ๗๐-๘๙% 

เปรียบเทียบได้
ถูกต้อง ๕๐-๖๙% 

เปรียบเทียบได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

2.การเรียงล าดับเศษส่วน เรียงล าดับ ได้
ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

เรียงล าดับได้
ถูกต้อง ๗๐-๘๙% 

เรียงล าดับได้
ถูกต้อง ๕๐-๖๙% 

เรียงล าดับได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

3.การบวก การลบ
เศษส่วนและจ านวนคละ 

หาผลบวกและ
ผลลบเศษส่วน
และจ านวนคละ
ได้ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

หาผลบวกและผล
ลบเศษส่วนและ
จ านวนคละได้
ถูกต้อง ๗๐-๘๙% 

หาผลบวกและผล
ลบเศษส่วนและ
จ านวนคละได้
ถูกต้อง ๕๐-๖๙% 

หาผลบวกและผล
ลบเศษส่วนและ
จ านวนคละได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

4.การบวก ลบ คูณหาร
ระคนเศษส่วนและจ านวน
คละ 
 

หาผลลัพธ์โจทย์
ระคนของ
เศษส่วนและ
จ านวนคละ   
ได้ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

หาผลลัพธ์โจทย์
ระคนของ
เศษส่วนและ
จ านวนคละได้
ถูกต้อง ๗๐-๘๙% 

หาผลลัพธ์โจทย์
ระคนของ
เศษส่วนและ
จ านวนคละได้
ถูกต้อง ๕๐-๖๙% 

หาผลลัพธ์โจทย์
ระคนของเศษส่วน
และจ านวนคละ   
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

5.แสดงวิธีท าโจทย์ปัญหา แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๗๐-๘๙% 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๕๐-๖๙% 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

  
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๘-๒๐  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔   ดีมาก 
 คะแนน  ๑๓-๑๗  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓   ดี 
 คะแนน   ๘-๑๒   คะแนน  หมายถึงระดับ  ๒   พอใช้ 
 คะแนน   ๕-๗     คะแนน  หมายถึงระดับ  ๑   ควรปรับปรุ 
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 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้
 ๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน      (๑ ช่ัวโมง) 
 ๒. การเปรียบเทียบเศษส่วนและจ านวนคละ    (2 ช่ัวโมง) 

๓. การเรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละ     (2 ช่ัวโมง) 
๔. การบวกและการลบเศษส่วนและจ านวนคละ    (4 ช่ัวโมง) 
๕. การบวก ลบ คูณ หารระคน      (5 ช่ัวโมง) 
๖. โจทย์ปัญหาเศษส่วน       (5 ช่ัวโมง) 
๗. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและท าแบบทดสอบหลังเรียน   (๑ ช่ัวโมง) 
 รวม  ๒๐  ช่ัวโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 
๑. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป.6 
๒. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป.6 
๓. ใบความรู้ 
๔. ใบงาน 
๕. แผนภาพแสดงเศษส่วน จ านวนคละ 
๖. ตัวอย่างโจทย์ปัญหา 
๗. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง ทศนิยม 
รหัส ค๑6๑๐๑ ช่ือวิชา คณิตศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี ๑                             เวลา 14 ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที๑่ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๙ หาผลหารของทศนิยมท่ีตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
 ป.๖/๑๐ แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยม 3 ขั้นตอน 
 
สาระส าคัญ 
 เศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็น ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ สามารถเขียนเป็นทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง สอง
ต าแหน่ง และสามต าแหน่งตามล าดับ การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง สองต าแหน่งหรือ
สามต าแหน่ง อาจใช้วิธีการท าทศนิยมให้เป็นเศษส่วน แล้วหาผลหารโดยใช้ความรู้เรื่องการหารเศษส่วน หรือ
อาจใช้วิธีท าตัวหารให้เป็นจ านวนนับ โดยคูณตัวต้ังและตัวหารด้วย ๑๐ หรือ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ตามล าดับ 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหารทศนิยมไม่เกิน ๓ ต าแหน่ง มีวิธีการท่ีหลากหลาย และ
ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีท าเพื่อการหาค าตอบ ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม(รวมการแลกเงินต่างประเทศ)  
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

  - 
สมรรถนะส าคัญ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑. มีวินัย 
  ๒. ใฝ่เรียนรู้ 
  ๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

 ชิ้นงานหรือภาระงาน 
- ใบงานเรื่องทศนิยม 

 
การประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
1.การเขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยม 

เขียนเศษส่วน
ในรูปทศนิยมได้
ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

เขียนเศษส่วนใน
รูปทศนิยมได้
ถูกต้อง 7๐-89% 

เขียนเศษส่วนใน
รูปทศนิยมได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

เขียนเศษส่วนใน
รูปทศนิยมได้
ถูกต้อง น้อยกว่า 
๕๐% 

2.การหารทศนิยม 
 

หาผลหาร
ทศนิยมได้ถูก 
ต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

หาผลหารทศนิยม
ได้ถูกต้อง 7๐-
89% 

หาผลหารทศนิยม
ได้ถูกต้อง 5๐-
69% 

หาผลหารทศนิยม
ได้ถูกต้อง น้อยกว่า 
๕๐% 

3.การแลกเปล่ียนเงินตรา แลกเปล่ียน
เงินตราได้
ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

แลกเปล่ียน
เงินตราได้ถูกต้อง
7๐-89% 

แลกเปล่ียน
เงินตราได้ถูกต้อง
5๐-69% 

แลกเปล่ียนเงินตรา
ได้ถูกต้อง น้อยกว่า 
๕๐% 

4.แสดงวิธีท าโจทย์ปัญหา แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง 7๐-89% 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

แสดงวิธีท าจาก
โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

  
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

  คะแนน  ๑๔-๑๖  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๔  ดีมาก 
  คะแนน  ๑๑-๑๓  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี 
  คะแนน    ๘-๑๐  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
  คะแนน    4-๗    คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน       (๑ ช่ัวโมง) 
 ๒. การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม       (๒ ช่ัวโมง) 

๓. การหารทศนิยม        (๔ ช่ัวโมง) 
๔. การแลกเปล่ียนเงินตรา       (๒ ช่ัวโมง) 
๕. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม      (๔ ช่ัวโมง) 

 ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและท าแบบทดสอบหลังเรียน    (๑ ช่ัวโมง) 
                    รวม  ๑๔  ช่ัวโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

๑. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป.๖ 
๒. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป.๖ 
๓. ใบความรู้ 
๔. ใบงาน 
๕. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยม 
๖. ตัวอย่างโจทย์ปัญหา 
๗. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบนัทกึหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔ เรื่องร้อยละและอัตราส่วน  
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑                      เวลา ๑๗ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที๑่ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ี
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๒ เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์ โดยท่ี
ปริมาณ แต่ละปริมาณเป็นจ านวนนับ 

ป.๖/๓ หาอัตราส่วนท่ีเท่ากับอัตราส่วนท่ีก าหนดให ้
ป.๖/11 แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน 
ป.๖/12 แสดงวิธีการหาค าตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ 2-3 ขั้นตอน 

 
สาระส าคัญ 

อัตราส่วนจะแสดงถึงจ านวนหรือขนาดตามสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับอีกปริมาณหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกัน 
อัตราส่วนจะเป็นปริมาณท่ีไม่มีหน่วย มาตราส่วนหมายถึงสัดส่วนท่ีใช้ย่อส่วนหรือขยายส่วน ร้อยละสามารถ
เขียนแสดงในรูปของเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเป็นร้อยหรือในรูปทศนิยมสองต าแหน่ง  การบอกก าไร ขาดทุนเป็นร้อย
ละหรือเปอร์เซ็นต์ เป็นการบอกก าไรหรือขาดทุนเมื่อเทียบกับต้นทุน ๑๐๐ บาท  การบอกลดราคาเป็นร้อยละ
หรือเปอร์เซ็นต์ เป็นการบอกส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาท่ีบอกขาย ๑๐๐ บาท 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- อัตราส่วน อัตราส่วนท่ีเท่ากันและมาตราส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน 
- การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- 

 
สมรรถนะส าคัญ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.วินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน 

 
การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๔.  ๑.อัตราส่วน หาอัตราส่วน 

ได้ถูกต้อง  
๙0-๑0๐% 

หาอัตราส่วนได้
ถูกต้อง 70-89% 

หาอัตราส่วนได้
ถูกต้อง 50-69% 

หาอัตราส่วนได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า ๕๐%  

๔.  ๒.มาตราส่วน แก้โจทย์ปัญหา
ร้อยละได้ถูกต้อง
๙0-๑0๐% 

หามาตราส่วนได้
ถูกต้อง 70-89% 

หามาตราส่วนได้
ถูกต้อง 50-69% 

หามาตราส่วนได้
ถูกต้อง น้อยกว่า 
๕๐% 

๓.การแก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วน 

แก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วน 
ได้ถูกต้อง  
๙0-๑0๐% 

แก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนได้ถูกต้อง
70-89%  

แก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนได้
ถูกต้อง 50-69% 

แก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วนได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า ๕๐% 

๔.การแก้โจทย์ปัญหา
มาตราส่วน 

แก้โจทย์ปัญหา
มาตราส่วน 
ได้ถูกต้อง 
๙0-๑0๐% 

แก้โจทย์ปัญหา
มาตราส่วนได้
ถูกต้อง 70-89% 

แก้โจทย์ปัญหา
มาตราส่วนได้
ถูกต้อง 50-69% 

แก้โจทย์ปัญหามาตรา
ส่วนได้ถูกต้อง  
น้อยกว่า ๕๐% 

๕.การแก้โจทย์ปัญหา
ร้อยละ 

แก้โจทย์ปัญหา
ร้อยละได้ถูกต้อง 
๙0-๑0๐% 

แก้โจทย์ปัญหาร้อย
ละได้ถูกต้อง 70-
89% 

แก้โจทย์ปัญหา
ร้อยละได้ถูกต้อง
50-69% 

แก้โจทย์ปัญหาร้อยละ
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
๕๐% 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๘-๒๐  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔   ดีมาก 
 คะแนน  ๑๓-๑๗  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓   ดี 
 คะแนน   ๘-๑๒   คะแนน  หมายถึงระดับ  ๒   พอใช้ 
 คะแนน   ๕-๗     คะแนน  หมายถึงระดับ  ๑   ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้

๑. ทดสอบก่อนเรียน       (๑  ช่ัวโมง) 
๒. อัตราส่วน        (๒  ช่ัวโมง) 
๓. มาตราส่วน        (๒  ช่ัวโมง) 
๔. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน      (๓  ช่ัวโมง) 
๕. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับมาตราส่วน      (๓ ช่ัวโมง) 
๖. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ      (๕ ช่ัวโมง) 
๗. ครูนักเรียนร่วมกนัสรุปและทดสอบหลังเรียน    (๑  ช่ัวโมง) 

รวม  ๑๗  ช่ัวโมง 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๓.แผนภาพแสดงอัตราส่วน 
๔.แผนภาพแสดงมาตราส่วน 
๕.โจทย์ปัญหา 
๖.ใบกิจกรรม/ใบงาน 
๗. แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบนัทกึหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๕  เรื่องแบบรูป  
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา ค๑๖๑๐๑        คณิตศาสตร์พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑      เวลา ๑๐ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่๑ จ านวนและพีชคณิต 
มาตรฐาน ค ๑.๒ เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล าดับและอนุกรม และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.6/๑ ระบุจ านวนท่ีหายไปในแบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกัน 
 
สาระส าคัญ 

แบบรูปหมายถึงรูปร่างหรือลักษณะของส่ิงต่างๆท่ีมาประกอบกันตามความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆท่ีมี
ลักษณะส าคัญบางอย่างร่วมกันอย่างมีเงื่อนไข ซึง่สามารถอธิบายความสัมพันธ์เหล่านั้นได้โดยการสังเกต การ
วิเคราะห์หาเหตุผลสนับสนุน จนได้บทสรุปอันเป็นท่ียอมรับได้ 

 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- แบบรูปของจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกัน 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- 

 
สมรรถนะส าคัญ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.วินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 

 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 

ใบกิจกรรมเรื่อง แบบรูป 
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การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๔.  ๑.แบบรูปของ

จ านวนท่ีมีการ
เพิ่มขึ้นทีละ
เท่าๆกัน 

หาจ านวนท่ีหายไป   
ได้ถูกต้อง ๙๐-๑๐๐% 

หาจ านวนท่ีหายไป   
ได้ถูกต้อง  
7๐-89% 

หาจ านวนท่ีหายไป   
ได้ถูกต้อง  
5๐-69% 

หาจ านวนท่ีหายไป   
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
 5๐% 

๔.  ๒.แบบรูปของ
จ านวนท่ีมีการ
ลดลงทีละ
เท่าๆกัน 

หาจ านวนท่ีหายไป   
ได้ถูกต้อง ๙๐-๑๐๐% 

หาจ านวนท่ีหายไป   
ได้ถูกต้อง  
7๐-89% 

หาจ านวนท่ีหายไป   
ได้ถูกต้อง  
5๐-69% 

หาจ านวนท่ีหายไป   
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
 5๐% 

๓.การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับแบบรูป 

แก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
๙๐-๑๐๐% 

แก้ปัญหาได้ถูกต้อง  
7๐-89% 

แก้ปัญหาได้ถูกต้อง  
5๐-69% 

แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
น้อยกว่า 5๐% 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

  คะแนน  ๑๑-๑๒  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๔  ดีมาก 
  คะแนน   ๘-๑๐   คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี 
  คะแนน   ๕-๗     คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
  คะแนน   3-๔     คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้

๑. ทดสอบก่อนเรียน     (๑  ช่ัวโมง) 
๒. แบบรูปและความสัมพันธ์     (๔  ช่ัวโมง) 
๓. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป    (๔  ช่ัวโมง) 
๔. ครูนักเรียนร่วมกนัสรุปและทดสอบหลังเรียน  (๑  ช่ัวโมง)  รวม  ๑๐  ช่ัวโมง 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๓.แผนภูมิความสัมพันธ์ของแบบรูป 
๔.โจทย์ปัญหา 
๕.ใบกิจกรรม/ใบงาน 
๖.แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน 
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แบบบนัทกึหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๖  เรื่องรูปสามเหล่ียม  
รหัสวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา ค๑๖๑๐๑        คณิตศาสตร์พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒      เวลา ๑๘ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่  ๒  การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๒ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรปู 
เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๑ จ าแนกรูปสามเหล่ียมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 

ป.๖/๒ สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อก าหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม 
 
สาระส าคัญ 

รูปสามเหล่ียมประกอบด้วยรูปปิดท่ีมีด้านสามด้านมีมุมสามมุม ความยาวรอบรูปของรูปสามเหล่ียมหา
ได้จากน าความยาวของด้านทุกด้านมารวมกัน ชนิดของรูปสามเหล่ียมจะแบ่งเป็นตามลักษณะของด้านและ
ลักษณะของมุม และพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียมหาได้จาก เศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวของส่วนสูงคูณความยาว
ของฐาน 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม 
- การสร้างรูปสามเหล่ียม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียมส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
 - 

 
สมรรถนะส าคัญ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.วินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง รูปสามเหล่ียม 

 
การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๔.  ๑.ชนิดและสมบัติ

ของรูป
สามเหล่ียม 

    บอกชนิดและสมบัติของ
รูปสามเหล่ียมได้ถูกต้อง 
๙๐-๑๐๐% 

    บอกชนิดและสมบัติ
ของรูปสามเหล่ียมได้
ถูกต้อง 7๐-89% 

    บอกชนิดและสมบัติ
ของรูปสามเหล่ียมได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

    บอกชนิดและสมบัติ
ของรูปสามเหล่ียมได้
ถูกต้องน้อยกว่า 

    5๐% 
๔.  ๒.การสร้างรูป

สามเหล่ียม 
    สร้างรูปสามเหล่ียม 
    ได้ถูกต้อง ๙๐-๑๐๐% 

สร้างรูปสามเหล่ียม
ได้ถูกต้อง 7๐-
89% 

สร้างรูปสามเหล่ียมได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

    สร้างรูปสามเหล่ียม
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
 5๐% 

   ๓.ความยาวรอบ
รูปสามเหล่ียม 

หาความยาวรอบรูป 
ได้ถูกต้อง ๙๐-๑๐๐% 

หาความยาวรอบรูป
ได้ถูกต้อง 7๐-
89% 

หาความยาวรอบรูป
ได้ถูกต้อง 5๐-69% 

    หาความยาวรอบรูป
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
 5๐% 

   ๔.พื้นท่ีของรูป
สามเหล่ียม 

หาพื้นท่ีได้ถูกต้อง 
ได้ถูกต้อง ๙๐-๑๐๐% 

หาพื้นท่ีได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง 7๐-
89% 

หาพื้นท่ีได้ถูกต้องได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

หาพื้นท่ีได้ถูกต้องได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
    5๐% 

๕.การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับรูป
สามเหล่ียม 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๙๐-๑๐๐% 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง 7๐-89% 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

    แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
น้อยกว่า 5๐% 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๘-๒๐  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔   ดีมาก 
 คะแนน  ๑๓-๑๗  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓   ดี 
 คะแนน   ๘-๑๒   คะแนน  หมายถึงระดับ  ๒   พอใช้ 
 คะแนน   ๕-๗     คะแนน  หมายถึงระดับ  ๑   ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้

๑. ทดสอบก่อนเรียน      (๑  ช่ัวโมง) 
๒. ชนิดและสมบัติของรูปสามเหล่ียม     (๒  ช่ัวโมง) 
๓. ส่วนต่างๆของรูปสามเหล่ียม     (๒  ช่ัวโมง) 
๔. การสร้างรูปสามเหล่ียม      (๓  ช่ัวโมง) 
๕. ความยาวรอบรูปของรูปสามเหล่ียม    (๓  ช่ัวโมง) 
๖. พื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม      (๓  ช่ัวโมง) 
๗. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียม     (๓  ช่ัวโมง) 
๘. ครูนักเรียนร่วมกนัสรุปและทดสอบหลังเรียน   (๑  ช่ัวโมง) 

รวม  ๑๘  ช่ัวโมง 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๓.แผนภาพชนิดของรูปสามเหล่ียม 
๔.โจทย์ปัญหา 
๕.ใบกิจกรรม/ใบงาน 
๖.แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบนัทกึหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗ เรื่องรูปหลายเหล่ียม 
รหสัวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๖๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒        เวลา  ๑๖  ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๒ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
 
สาระส าคัญ 
  รูปหลายเหล่ียมคือรูปปิดท่ีมีด้านต้ังแต่สามด้านขึ้นไป โดยมีจ านวนมุมเท่ากับจ านวนด้าน ความยาวรอบ
รูปของรูปหลายเหล่ียมหาได้จากน าความยาวของด้านทุกด้านมารวมกัน และความยาวรอบรูปของรูปหลาย
เหล่ียมท่ีมีด้านเท่ากันทุกด้านอาจหาได้จากน าจ านวนด้านคูณกับความยาวของด้าน การหาพื้นท่ีของรูปหลาย
เหล่ียมอาจหาได้จากหลายวิธีตามลักษณะของรูป 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 
 
สมรรถนะส าคัญ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.มีวินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
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ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง รูปหลายเหล่ียม  
 

การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๔.  ๑.ลักษณะของรูป

หลายเหล่ียม 
    บอกลักษณะของรูป

หลายเหล่ียมได้ถูกต้อง 
๙๐-๑๐๐% 

    บอกลักษณะของรูป
หลายเหล่ียมได้
ถูกต้อง 7๐-89% 

    บอกลักษณะของรูป
หลายเหล่ียมได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

    บอกลักษณะของรูป
หลายเหล่ียมได้
ถูกต้องน้อยกว่า 

    5๐% 
๔.  ๒.มุมภายในของ

รูปหลายเหล่ียม 
    บอกมุมภายในของรูป

หลายเหล่ียม 
    ได้ถูกต้อง ๙๐-๑๐๐% 

บอกมุมภายในของ
รูปหลายเหล่ียมได้
ถูกต้อง 7๐-89% 

บอกมุมภายในของรูป
หลายเหล่ียมได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

    บอกมุมภายในของรูป
หลายเหล่ียมได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
 5๐% 

   ๓.ความยาวรอบ
รูปหลายเหล่ียม 

หาความยาวรอบรูป 
ได้ถูกต้อง ๙๐-๑๐๐% 

หาความยาวรอบรูป
ได้ถูกต้อง 7๐-
89% 

หาความยาวรอบรูป
ได้ถูกต้อง 5๐-69% 

    หาความยาวรอบรูป
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
 5๐% 

   ๔.พื้นท่ีของรูป
หลายเหล่ียม 

หาพื้นท่ีได้ถูกต้อง 
ได้ถูกต้อง ๙๐-๑๐๐% 

หาพื้นท่ีได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง 7๐-
89% 

หาพื้นท่ีได้ถูกต้องได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

หาพื้นท่ีได้ถูกต้องได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
    5๐% 

๕.การแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับรูป
หลายเหล่ียม 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๙๐-๑๐๐% 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง 7๐-89% 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

    แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
น้อยกว่า 5๐% 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๘-๒๐  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔   ดีมาก 
 คะแนน  ๑๓-๑๗  คะแนน  หมายถึงระดับ  ๓   ดี 
 คะแนน   ๘-๑๒   คะแนน  หมายถึงระดับ  ๒   พอใช้ 
 คะแนน   ๕-๗     คะแนน  หมายถึงระดับ  ๑   ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้

๑. ทดสอบก่อนเรียน      (๑  ช่ัวโมง) 
๒. ลักษณะของรูปหลายเหล่ียม     (๒  ช่ัวโมง) 
๓. มุมภายในของรูปหลายเหล่ียม     (๒  ช่ัวโมง) 
๔. ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหล่ียม    (๓  ช่ัวโมง) 
๕. พื้นท่ีของรูปหลายเหล่ียม      (๓  ช่ัวโมง) 
๖. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปหลายเหล่ียม    (๔  ช่ัวโมง) 
๗. ครูนักเรียนร่วมกนัสรุปและทดสอบหลังเรียน   (๑  ช่ัวโมง) 

รวม  ๑๖  ช่ัวโมง 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๓.แผนภาพชนิดและลักษณะของรูปหลายเหล่ียม 
๔.โจทย์ปัญหา 
๕.ใบกิจกรรม/ใบงาน 
๖.แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
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แบบบนัทกึหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๘ เรื่องวงกลม 
รหสัวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๖๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒        เวลา ๑๘ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๓ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 
 
สาระส าคัญ 
  รูปวงกลมคือทางเดินของจุดในระนาบเดียวกัน ซึ่งอยู่ห่างจากจุดคงท่ีจุดหนึ่ง เป็นระยะทางเท่าๆกัน  จุด
คงท่ีนั้นเรียกว่าจุดศูนย์กลาง และระยะห่างระหวา่งจุดศูนย์กลางถึงจุดทุกจุดบนรูปวงกลมเรียกว่ารัศมี     ส่วน
ของเส้นตรงท่ีลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลม โดยมีจุดปลายท้ังสองอยู่บนรูปวงกลม เรียกว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของรูปวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางมีความยาวเป็น 2 เท่าของรัศมี  ความยาวรอบรูปวงกลมหาได้จากสูตร 2𝜋𝑟  
และพื้นท่ีรูปวงกลม หาได้จากสูตร 𝜋𝑟2 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- ส่วนต่างๆของวงกลม 
- การสร้างวงกลม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของวงกลม 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 
 
สมรรถนะส าคัญ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.มีวินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๕ 
 

 

ชิน้งานหรือภาระงาน 
ใบกิจกรรมเรื่อง วงกลม  
 

การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
1.ส่วนต่างๆของ
วงกลม 

    บอกส่วนต่างๆของ
วงกลมได้ถูกต้อง 
๙๐-๑๐๐% 

    ส่วนต่างๆของวงกลม
ได้ถูกต้อง 7๐-89% 

    ส่วนต่างๆของวงกลมได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

    ส่วนต่างๆของวงกลม
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 

    5๐% 
    2.การสร้าง

วงกลม 
    สร้างวงกลม 
    ได้ถูกต้อง ๙๐-

๑๐๐% 

สร้างวงกลมได้
ถูกต้อง 7๐-89% 

สร้างวงกลมได้ถูกต้อง 
5๐-69% 

    สร้างวงกลมได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
 5๐% 

3.ความยาวของ
เส้นรอบวง 

หาความยาวรอบวง 
ได้ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

หาความยาวรอบวง
ได้ถูกต้อง 7๐-89% 

หาความยาวรอบวงได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

    หาความยาวรอบวง
ได้ถูกต้องน้อยกว่า 
 5๐% 

4.พื้นท่ีของ
วงกลม 

หาพื้นท่ีได้ถูกต้อง 
ได้ถูกต้อง ๙๐-
๑๐๐% 

หาพื้นท่ีได้ถูกต้องได้
ถูกต้อง 7๐-89% 

หาพื้นท่ีได้ถูกต้องได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

หาพื้นท่ีได้ถูกต้องได้
ถูกต้องน้อยกว่า 
    5๐% 

   5.โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับวงกลม 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง ๙๐-๑๐๐% 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง 7๐-89% 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง 5๐-69% 

    แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้องได้ถูกต้อง
น้อยกว่า 5๐% 

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน  ๑๘-๒๐ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔  ดีเยี่ยม 
 คะแนน  ๑3-๑๗ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี 
 คะแนน   8-๑2 คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   5-7 คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๖ 
 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้

๑. ทดสอบก่อนเรียน      (๑  ช่ัวโมง) 
๒. ส่วนต่างๆของวงกลม      (๒  ช่ัวโมง) 
๓. การสร้างวงกลม       (๓  ช่ัวโมง) 
๔. ความยาวของเส้นรอบวง      (๓  ช่ัวโมง) 
๕. พื้นท่ีของวงกลม       (๓  ช่ัวโมง) 
๖. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม     (๕  ช่ัวโมง) 
๗. ครูนักเรียนร่วมกนัสรุปและทดสอบหลังเรียน   (๑  ช่ัวโมง) 

รวม  ๑๘  ช่ัวโมง 
 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๓.แผนภาพส่วนประกอบของวงกลม 
๔.วงเวียน 
๕.ใบกิจกรรม/ใบงาน 
๖.แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๗ 
 

 

แบบบนัทกึหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๙ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 
รหสัวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๖๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒        เวลา ๑๖ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๒ การวัดและเรขาคณิต 
มาตรฐาน ค ๒.๑ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัดและน าไปใช้ 
ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๑ แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วย
ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
มาตรฐาน ค ๒.๒ เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรปู 
เรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิต และน าไปใช้ 
ตัวชีวั้ด 

ป.๖/๓ บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่างๆ 
ป.๖/๔ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบจากรูปคล่ีและระบุรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

สาระส าคัญ 
  ชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติมีหลายชนิด เช่น ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม 
และพีระมิด  รูปเรขาคณิตสามมิติเมื่อคล่ีออกจะได้รูปท่ีประกอบด้วยรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีสามารถประกอบเป็น
รูปเรขาคณิตสามมิตินั้น  การหาปริมาตรหรือความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากสามารถหาได้จากสูตรความกว้าง×
ความยาว×ความสูง หรือพื้นท่ีฐาน×ความสูง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก สามารถท าได้หลายวิธี 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พรีะมิด 
- รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
- การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 - 
สมรรถนะส าคัญ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๘ 
 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.มีวินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 

 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 

ใบกิจกรรมเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  
 

การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
    ๑.ลักษณะและส่วน

ต่างๆของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

 

ตอบได้ถูกต้อง 
๙๐–๑๐๐% 

ตอบได้ถูกต้อง 
๗๐-๘๙ % 

ตอบได้ถูกต้อง 
๕๐-๖๙ % 

ตอบได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า  ๕๐ % 

๒.รูปคล่ีของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
 

ตอบได้ถูกต้อง 
๙๐–๑๐๐% 

ตอบได้ถูกต้อง 
๗๐-๘๙ % 

ตอบได้ถูกต้อง 
๕๐-๖๙ % 

ตอบได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า  ๕๐ % 

๓.ปริมาตรและความ
จุของรูปเรขาคณิต 
สามมิติ 
 

หาปริมาตรและ
ความจุได้ถูกต้อง 
๙๐–๑๐๐% 

หาปริมาตรและ
ความจุได้ถูกต้อง 
๗๐-๘๙ % 

หาปริมาตรและ 
ความจุได้ถูกต้อง 
๕๐-๖๙ % 

หาปริมาตรและ 
ความจุได้ถูกต้อง 
น้อยกว่า  ๕๐ % 

๔.การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับปริมาตรและ
ความจุของรูป
เรขาคณิตสามมิติ 
 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง๙๐–๑๐๐% 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง๗๐-๘๙ % 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้อง๕๐-๖๙ % 

แก้โจทย์ปัญหาได้
ถูกต้องน้อยกว่า  
๕๐ % 

 
 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  ๑๔-๑๖ คะแนน  หมายถึงระดับ  ๔  ดีเยี่ยม 
 คะแนน  ๑๑-๑๓ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี 
 คะแนน   ๘-๑๐ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน   4-๗ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้

๑. ทดสอบก่อนเรียน       (๑  ช่ัวโมง) 
๒. ลักษณะและส่วนต่างๆของรูปเรขาคณิตสามมิติ    (๒  ช่ัวโมง) 
๓. รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ      (๒  ช่ัวโมง) 
๔. ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ      (๓  ช่ัวโมง) 
๕. ความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติ      (๓  ช่ัวโมง) 
๖. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติ (๔  ช่ัวโมง) 
๗. ครูนักเรียนร่วมกนัสรุปและทดสอบหลังเรียน    (๑  ช่ัวโมง) 

รวม  ๑๖  ช่ัวโมง 
 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๓.แบบจ าลองรูปทรงต่างๆ 
๔.แผนภาพรูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติต่างๆ 
๕.โจทย์ปัญหา 
๖.ใบกิจกรรม/ใบงาน 
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แบบบนัทกึหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑๐ เรื่องการน าเสนอข้อมูล 
รหสัวิชา-ช่ือรายวิชา รหัสวิชา  ค๑๖๑๐๑   คณิตศาสตร์พื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒                   เวลา ๑๐ ช่ัวโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๓ สถิติและความน่าจะเป็น 

          มาตรฐาน ค.๓.๑เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 
ตัวชี้วัด 
 ป.๖/๑ ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาค าตอบของโจทย์ปัญหา 
 
สาระส าคัญ 
 แผนภูมิรูปวงกลม เป็นการน าเสนอข้อมูลโดยใช้พื้นท่ีภายในรูปวงกลมแทนจ านวนหรือปริมาณของข้อมูล
แต่ละรายการ 
 
สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

          - 
 
สมรรถนะส าคัญ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.ความสามารถในการคิด 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑.มีวินัย 
๒.ใฝ่เรียนรู้  
๓.มุ่งมั่นในการท างาน 

 
ชิ้นงานหรือภาระงาน 
 ใบกิจกรรมเรื่อง การน าเสนอข้อมูล  
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การประเมินผล 
 

รายการประเมิน 
 ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม(๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
1.การอ่าน
แผนภูมิรูปวงกลม 

อ่านแผนภูมิรูป
วงกลมได้ถูกต้อง
๙๐–๑๐๐% 

อ่านแผนภูมิรูปวงกลม
ได้ถูกต้อง ๗๐-๘๙% 

อ่านแผนภูมิรูป
วงกลมได้ถูกต้อง 
๕๐-๖๙% 

อ่านแผนภูมิรูป
วงกลมได้ถูกต้อง     
น้อยกว่า ๕๐% 

2.โจทย์ปัญหา
จากแผนภูมิรูป
วงกลม 

ตอบค าถามได้
ถูกต้อง ๙๐–๑๐๐% 

ตอบค าถามได้ถูกต้อง  
๗๐-๘๙ % 

ตอบค าถามได้
ถูกต้อง ๕๐-๖๙ % 

ตอบค าถามได้ถูกต้อง     
น้อยกว่า ๕๐% 

     

 
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 

 คะแนน   ๗-๘  คะแนน  หมายถึงระดับ   ๔  ดีเย่ียม 
 คะแนน   ๕-๖ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๓  ดี 
 คะแนน   ๓-๔ คะแนน  หมายถึงระดับ   ๒  พอใช้ 
 คะแนน    2 คะแนน  หมายถึงระดับ   ๑  ควรปรับปรุง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา และใช้กระบวนการทาง 
คณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี ้

๑.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน     (๑ ช่ัวโมง) 
๒.การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม     (๔ ช่ัวโมง) 
๓.โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิรูปวงกลม    (๔ ช่ัวโมง) 
๔.ท าแบบทดสอบหลังเรียน     (๑ ช่ัวโมง) 

  รวม  ๑๐  ช่ัวโมง 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๒.แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.๖ 
๓.ตัวอย่างแผนภูมิรูปวงกลม 
๔.ใบกิจกรรม/ใบงาน 
๕.แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรีย 
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แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานรายบคุคล 
 
ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    
3 การท างานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    
4 ความมีน้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

รวม  
 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 

      ............../.................../................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช ้
ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
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  แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุม่  
 

ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอื่น 

การท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 

ในการ
ปรับปรุง 

ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 
 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

                  
                  
                  
                  

 
                                                                  ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมิน 

 ............../.................../............... 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช ้
ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมนิคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา     

-ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน     

๒.ใฝ่เรียนรู้ 

- สนใจศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ     

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม     

- ร่วมแสดงความคิดเห็น ถาม – ตอบ     

-จดบันทึกความรู้อย่างเป็นระเบียบ     

๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

- ต้ังใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย     

-ความขยัน รับผิดชอบ ระเบียบ วินัย     

-มีความอดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

-ส่งงานตรงเวลาท่ีก าหนด     

 
 
เกณฑ์การประเมนิผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ าเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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แบบประเมนิสมรรถนะผู้เรียน 
 

สมรรถนะผู้เรียน รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.ความสามารถในการส่ือสาร 

-มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
-อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ด้วยภาษาท่ี
เหมาะสม 

    

-มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร     
- ใช้วิธีสื่อสารที่เหมาะสม     

๒.ความสามารถในการคิด 
-มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้     
-มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้     

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา 

-ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
-แสวงหาความรู้/ประยุกต์ใช้ความรู้การป้องกันและแก้ปัญหา     

-ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึน     

๔.มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

-ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข     
-ประยุกต์ใช้ความรู้ในการด าเนินชีวิต     
-มีวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างเหมาะสม     

๕.มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

-เลือกใช้ข้อมูลในการท างานที่เหมาะสมกับตนเอง     
-มีทักษะกระบวนการเทคโนโลยี     

 
 
เกณฑ์การประเมนิผล 

- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ าเสมอ  ให้ ๓ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ ๒คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง   ให้ ๑ คะแนน 
- พฤติกรรมท่ีไม่เคยปฏิบัติเลย   ให้ ๐คะแนน 
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เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐ พอใช้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕ ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐ ดีมาก  
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐ปรับปรุง     ๒๑ – ๓๐ พอใช้           ๓๑–๓๙ ดี    ๔๐ – ๔๘ ดีมาก 

     แบบประเมนิผลการจัดท าหน่วยการเรยีนรู้ 
- ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

- ระดับการปฏิบัติ   ๔หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด    ๓ หมายถึง   การปฏิบัติมาก 

- ๒หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง  ๑หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ     

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     

๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระ
การเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิน้งาน / ภาระงาน     

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด     

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

  รวม/        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย/        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

-  

-   
 

 
 
 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๔๗ 
 

 

คณะผู้จัดท า 
 

 
๑. นางธนพร   อรชร                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒. นายปรีดี    ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓. นางสวีวรรณ์   ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔. นายภัทรพล   สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕. นางสุนีย์   ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖. นางสาวจีระวรรณ   จันทร์ชูกล่ิน  ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗. นางสาวสุชาดา   พึ่งพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

๘. นางสาวอโนทัย   สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท์   จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑๐. นายสุขสันต์   ผมทอง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
11. นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
12. นางสาวปิยวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


