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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐำน 
ค 16101    คณิตศำสตร์                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์       
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6                                                                   เวลำ 160 ชั่วโมง                       
*************************************************************************** 
             อ่าน เขียนทศนิยมสามต าแหน่ง หลัก ค่าประจ าหลัก และค่า   เลขโดด ในแต่ละหลักของ
ทศนิยมสามต าแหน่ง การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งในรูปเศษส่วน
เศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10,100,1000 ในรูปทศนิยม   อ่านแผนผัง เขียนแผนผัง กราฟ
เส้นและแผนภูมิรูปวงกลม เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น เปรียบเทียบและเรียงล าดับ
เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง  บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ระคนของเศษส่วนทศนิยม หา
ตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. ทิศ มาตาราส่วน คาดคะเนพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม แก้โจทย์ปัญหาของ
จ านวนนับ เศษส่วน  ทศนิยม และร้อยละ ค่าประมาณใกล้เคียงเป็นจ านวนเต็มหมื่น เต็มแสน และ
เต็มล้าน ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง และสองต าแหน่ง หาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม ความ
ยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูปวงกลม  ปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก หาส่วนประกอบ
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม การพิจารณาเส้นขนาน รูปคลี่ของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม แก้สมการโดยใช้สมบัติ
ของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ หรือการหาร สมการเชิงเส้นที่มีตัวไม่ทราบค่าหนึ่งตัว  
แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
  โดยใช้วิธีการความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา          
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสมใช้ภาษา และการ
สื่อความหมายในการน าเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตระหนักและเห็น
คุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
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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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

โครงสร้ำงรำยวิชำพ้ืนฐำน 
ค 16101    คณิตศำสตร์                                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์                       
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6                                                                   เวลำ 160 ชั่วโมง                       
 

หน่วย
ที ่

ชือ่
หน่วย 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวน
นับ 
การบวก  
ลบ คูณ 
หาร 

ค 1.2 ป.6/2   
 ค 1.3 ป.6/1  
 ค 1.4 ป.6/1  
 ค 4.1 ป.6/1  
ค 6.1 ป.6/1-6 

• การหาค่าประมาณเป็นจ านวนเต็มหมื่น 
เต็มแสน เต็มล้าน พิจารณานั้นว่าอยู่
ระหว่างจ านวนเต็มหมื่นเต็มแสน เต็มล้าน
จ านวนใด ถ้าจ านวนนั้นมีค่าใกล้เคียง
จ านวนเต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้านใด
มากกว่าค่าประมาณจะเท่ากับจ านวนเต็ม
หมื่น เต็มแสน เต็มล้านจ านวนนั้น กรณีที่
อยู่กึ่งกลางระหว่างจ านวนเต็มหมื่น เต็ม
แสน เต็มล้าน สองจ านวน ค่าประมาณ
ใกล้เคียงจ านวนเต็มหมื่น เต็มแสน เต็ม
ล้านจะเท่ากับ จ านวนเต็มหมื่นเต็มแสน 
เต็มล้านที่มากกว่า 
• จ านวนสองจ านวนที่น ามาบวกกัน
สามารถ สลับที่กันได้ โดยที่ผลบวกยังคง
เท่าเดิมเรียกสมบัติเช่นนี้ว่า สมบัติการสลับ
ที่ของการบวก  
• จ านวนสามจ านวนที่น า มาบวกกัน จะ
บวกจ านวนที่หนึ่งกับจ านวนที่สองกับ
จ านวนที่สามหรือบวกจ านวนที่สองกับ
จ านวนที่สามก่อนแล้วจึงบวกกับจ านวนที่
เหลือ ผลบวกท่ีได้ย่อมเท่ากันเรียกสมบัติ
เช่นนี้ว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก 
• จ านวนสามจ านวนที่น า มาคูณกัน
สามารถสลับที่กันได้ โดยที่ผลคูณยังคงเท่า
เดิมเรียกสมบัติเช่นนี้ว่า สมบัติการสลับที่
ของการคูณ 

14 12 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชือ่
หน่วย 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

• จ านวนสามจ านวนที่น า มาคูณกัน จะ
คูณจ านวนที่หนึ่งกับจ านวนที่สองหรือคูณ
จ านวนที่สองกับจ านวนที่สามก่อนแล้วจึง
น าผลคูณที่ได้ไปคูณกับจ านวนที่เหลือผล
คูณย่อมเท่ากันเรียกสมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติ
การเปลี่ยนหมู่ของการคูณ 
• การคูณจ านวนที่หนึ่งกับผลบวกของ

จ านวนที่สองและจ านวนที่สาม จะได้
ผลลัพธ์เท่ากับผลคูณของจ านวนที่หนึ่ง
กับจ านวนที่สองบวกกับผลคูณของ
จ านวนที่หนึ่งกับจ านวนที่สามเรียก
สมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติการแจกแจง 

2 
 
 
 
 
 

 

ตัว 
ประ 
กอบ
ของ
จ านวน
นับ 

ค1.4ป.6/2   
ค1.4ป.6/1  
ค 6.1 ป.6/1-6 

• ตัวประกอบของจ านวนนับคือ จ านวน
นับที่หารจ านวนนับนั้นได้ลงตัวจ านวนนับ
ที่มากกว่า 1 ซึ่งมีตัวประกอบเพียง 2 ตัว
คือ 1 กับจ านวนนับนั้นเป็นจ านวนเฉพาะ 
• ตัวประกอบของจ านวนนับใดที่เป็น
จ านวนเฉพาะ เรียกว่าตัวประกอบเฉพาะ
ของจ านวนนับนั้น 
• ตัวหารร่วมมาก หรือ   ห.ร.ม. เป็น
ตัวหารร่วมที่มากท่ีสุดที่หารจ านวนตั้งแต่
สองจ านวนได้ลงตัว เราสามารถหา ห.ร.ม.
ได้โดยวิธีหาตัวประกอบ วิธีแยกตัว
ประกอบและวิธีหาร 
• ตัวคูณร่วมน้อยหรือ ค.ร.น. เป็นตัวคูณ
ร่วมที่น้อยที่สุดที่จ านวนตั้งแต่สองจ านวน
ขึ้นไปหารลงตัว   
• การหา ค.ร.ม.  ได้โดยวิธีหาตวัผลคูณ  
วิธีแยกตัวประกอบและวิธีหาร 

14 12 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชือ่
หน่วย 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

3 
 
 
 
 
 

 

เศษ 
ส่วนและ 
การบวก
ลบ  
คูณ 

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

• การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากัน ให้พิจารณาที่ตัวเศษ ถ้าตัวเศษของ
เศษส่วนใดมากกว่า เศษส่วนนั้นจะ
มากกว่า 
• การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่
เท่ากัน 
•  ใช้วิธีท าตัวส่วนให้เท่ากันแล้วจึงน ามา
เปรียบเทียบกัน 
• การเรียงล าดับเศษส่วน ท าเศษส่วนให้มี
ตัวส่วนเท่ากัน แล้วน ามาเรียงล าดับจาก
น้อยไปมากหือจากมากไปน้อย 
• การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน
เท่ากันท าได้โดยน าตัวเศษบวกหรือลบกับตัว
เศษโดยมีตัวส่วนคงเดิม 
• การบวกจ านวนคละสองจ านวนท าได้โดย
การบวกจ านวนนับของทั้งสองจ านวนและ
บวกเศษส่วนของทั้งสองจ านวนแล้วเขียน
ผลบวกในรูปจ านวนคละการคูณจ านวนนับ
กับเศษส่วนท าได้โดยการน าจ านวนนับคูณ
กับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิม 
• การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน หาผลคูณได้
โดยการน าตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วน
คูณกับตัวส่วน 
• การหาผลคูณของจ านวนคละ ให้เขียน
จ านวนคละเป็นเศษเกินแล้วหาผลคูณ 
• การหารเศษส่วน หาผล หารได้โดยการ
คูณตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวหาร 
• การหารจ านวนคละ ให้เปลี่ยนจ านวน
คละเป็นเศษเกินและหาผลหารโดยการคูณ
ตัวตั้งด้วยเศษกลับของตัวหาร 

16 14 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชือ่
หน่วย 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

• การบวก  ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน หา
ค าตอบจ านวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน 
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือท า
ความเข้าใจโจทย์ วางแผนลงมือท าและ
ตรวจสอบใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก การลบ การคูณ และการหาร
เศษส่วนและโจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณหารระคนของเศษส่วนได้  

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 

• ทศนิยมสามต าแหน่งมีเลขโดดหลังจุด
ทศนิยมสามตัว 
• การอ่านทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 
อ่านตัวเลขหน้าจุดทศนิยมแบบการอ่าน
จ านวนนับและอ่านตัวเลขหลังจุดทศนิยม
แบบเรียงตัว 
• การเขียนทศนิยมในรูปกระจายเป็นการ
เขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลัก
ต่างๆของทศนิยม 
• การเปรียบเทียบทศนิยมเปรียบเทียบค่า
ของเลขโดดไปที่ละหลักโดยเปรียบเทียบ
เลขโดดหน้าจุดทศนิยมก่อน ถ้าเท่ากันให้
เปรียบเทียบค่าของเลขโดดที่อยู่ถัดไปทาง
ขวามือที่ละหลักตามล าดับ 
• การเรียงล าดับทศนิยม ใช้การ
เปรียบเทียบที่ละคู่ แล้วเรียงล าดับทศนิยม
จากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก 
• ทศนิยมเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัว
ส่วนเป็น 10 , 100, 1,000  ...   ได้
เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10, 100,1,000 ... 
• เขียนในรูปทศนิยมได้การประมาณค่า
ใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งต าแหน่งให้พิจารณา

8 7 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชือ่
หน่วย 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

เลขโดดในหลักส่วนร้อยของทศนิยมนั้น ถ้า
มีค่าตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป ให้ประมาณเป็น
ทศนิยมหนึ่งต าแหน่งที่มากกว่าทศนิยมนั้น 
ถ้าน้อยกว่า0.05 ขึ้นไป ให้ประมาณเป็น
ทศนิยมหนึ่งต าแหน่งที่น้อยกว่าทศนิยมนั้น 
• การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมสอง

ต าแหน่ง ให้พิจารณาเลขโดดในหลัก
ส่วนพันของทศนิยมนั้นถ้ามีค่าตั้งแต่
0.005  ขึ้นไป  ให้ประมาณเป็นทศนิยม
สองต าแหน่งที่มากกว่าทศนิยมนั้นถ้ามี
ค่าน้อยกว่า0.005 ขึ้นไปให้ประมาณเป็น
ทศนิยมสองต าแหน่งที่น้อยกว่าทศนิยม
นั้น  

5 
 

การบวก 
การลบ 
 การคูณ 
และ 
การหาร

ทศ 
นิยม 

ค1.2ป.6/1  
ค1.2ป.6/2  
ค 6.1ป.6/1-6 

• การบวก และการลบทศนิยมใช้
หลักการเดียวกับการบวกและการลบ
จ านวนนับโดยเขียนจุดทศนิยมให้ตรงกัน 
• การคูณทศนิยมกับจ านวนนับ หาผล
คูณเช่นเดียวกับการคูณจ านวนนับ และ
จ านวนต าแหน่งทศนิยมของผลคูณเท่ากับ
จ านวนทศนิยมท่ีก าหนด 
• การคูณทศนิยมกับทศนิยม ใช้การคูณ
เช่นเดียวกับการคูณจ านวนนับ ได้จ านวน
ต าแหน่งทศนิยมของผลคูณเท่ากับผลบวก
ของจ านวนต าแหน่งทศนิยมของตัวคูณทั้ง
สองจ านวน 
• การหารทศนิยมเป็นการแบ่งจ านวน
ทศนิยมออก เป็นส่วน ส่วนละเท่าๆกัน 
• การหารทศนิยมด้วยจ านวนนับใช้
หลักการเดียวกับการหารจ านวนนับด้วย
จ านวนนับผลหารมีจ านวนต าแหน่ง

21 19 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชือ่
หน่วย 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ทศนิยมเท่ากับตัวตั้งการหารทศนิยมเมื่อ
ตัวหารเป็นทศนิยม หาผลหารโดยท า
ตัวหารให้เป็นจ านวนนับ หรือใช้
ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วน การ
บวก ลบ คูณหารระคนของทศนิยม  ให้หา
ค าตอบของจ านวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือท า
ความ การหารและโจทย์ปัญหาการบวก 
ลบ คูณ หารเข้าใจโจทย์   วางแผน ลงมือ
ท าและตรวจสอบใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
ระคนของทศนิยมได้ 

6 เส้น
ขนาน 

ค3.1ป.6/3   
ค6.1ป.6/1   
ค 6.1ป.6/1-6 

• เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่
อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกันก็ต่อเมื่อ
เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงทั้งสองมี
ระยะ ห่างเท่ากันเสมอ 

• เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้น ตรงคู่หนึ่งแล้ว
ท าให้มุมแย้งมีขนาดเท่ากันเส้นตรงเส้น
นั้นจะขนานกันเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้น 
ตรงคู่หนึ่ง แล้วท าให้ขนาดของมุม
ภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด
รวมกันเท่ากับ180 องศา เส้นตรงคู่นั้น
จะขนานกันนักเรียนสามารถน าความรู้
เรื่องเส้นขนานไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6 6 

รวม 79 70 
สอบกลำงปี 1 30 
รวมกลำงปี 80 100 

7 
 
 

สมการ ค4.1ป.6/1  
ค4.2ป.6/1   

• ประโยคสัญลักษณ์ท่ีมีเครื่องหมาย =  
เป็นสมการ 

14 12 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชือ่
หน่วย 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

• สมการที่เป็นจริงหมายถึงสมการซึ่ง
จ านวนที่อยู่ทางซ้ายมือของเครื่องหมาย = 
กับจ านวนที่อยู่ทางขวาเท่ากัน 
• สมการที่เป็นเท็จ หมายถึง สมการซึ่ง
จ านวนที่อยู่ทางซ้ายมือของเครื่องหมาย = 
กับจ านวนที่อยู่ทางขวาไม่เท่ากัน 
• การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าบวกกับ
จ านวนใดๆ อาจท าได้โดยการใช้สมบัติการ
เท่ากันเกี่ยวกับการลบ 
• การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าลบด้วย
จ านวนใดๆ อาจท าได้โดยการใช้สมบัติของ
การเท่ากันเก่ียวกับการบวก 
• การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าหารด้วย
จ านวนใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์ อาจท าได้โดยการ
ใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ 
• การแก้สมการที่มีตัวไม่ทราบค่าคูณด้วย
จ านวนใดๆอาจท าได้โดยการใช้สมบัติของ
การเท่ากันเก่ียวกับการหาร  

8 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทิศ แผน
ที่และ
แผนผัง 

ค2.1ป.6/1   
ค2.2ป.6/3   
ค 6.1ป.6/1-6 

• ทิศหลักมี 4 ทิศ ทิศที่อยู่ในแนวกึ่งกลาง
ของทิศหลักมี 4 ทิศ การเขียนแผนผังใช้ น  
เป็นสัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ 

• มาตราส่วนเขียนได้2แบบ คือแบบที่ 1 ถ้า
ความยาวจริงและความยาวในรูปใช้หน่วย
ต่างกัน ต้องเขียนหน่วยก ากับ 
 แบบที่ 2 ถ้าความยาวจริงและความยาวใน
รูปใช้หน่วยเดียว กัน ไม่ต้องเขียนหน่วย
ก ากับ 

• การอ่านแผนผังจะท าให้เราสามารถบอก
ทิศทาง ต าแหน่งของสถานที่ต่างๆได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน และสามารถน าไปใช้

7 6 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชือ่
หน่วย 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

ประโยชน์ในการอ่านแผนผังตามสถานที่
ต่างๆได้ 

• การเขียนแผนผังแสดงการเดินทางท าให้
เราทราบสถานที่ต่าง ๆ ก่อนถึงปลายทาง
หรือเป็นการสร้างจุดสังเกตในการเดิน ทาง 
นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องทิศและ
แผนผัง ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

9 รูปสี่ 
เหลี่ยม 

ค2.1ป.6/2  
ค2.2ป.6/1  
ค3.1ป.6/2  
ค3.2ป.6/2  
ค 6.1ป.6/1-6 

• รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปปิดประกอบด้วยด้าน 
4 ด้าน มุม 4 มุม เส้นทแยงมุมของรูป
สี่เหลี่ยมมีลักษณะที่แตกต่างกันตามชนิด
ของรูปสี่เหลี่ยม คือ เส้นทแยงมุมแต่ละเส้น
แบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูป 
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมยาวเท่ากัน 
เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแบ่งครึ่งซึ่งกัน
และกัน เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมตัดกัน
เป็นมุมฉาก  
• การสร้างรูปสี่เหลี่ยมใดๆต้องรู้ลักษณะ

ของรูปสี่เหลี่ยมนั้นๆ 
• พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมใดๆหมายถึง 

บริเวณท่ีอยู่ภายในของรูปสี่เหลี่ยมนั้นๆ  
• การหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความ

ยาวของด้านและหาพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยม
โดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม 
• กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือ

ท าความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือท า 
และตรวจสอบใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับการวัดความยาวรอบรูปและพ้ืนที่
ของรูปสี่เหลี่ยมได้ นักเรียนสามารถน า
ความรู้เรื่อง  รูปสี่เหลี่ยมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

18 16 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชือ่
หน่วย 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

10 รูป
วงกลม 

ค2.1ป.6/3   
ค2.2ป.6/1  
ค 6.1ป.6/1-6 

• ความยาวรอบรูปของรูปวงกลมสรุปเป็น
สูตรการหาความยาวรอบรูปวงกลม  คือ   
2 π r     

• พ้ืนที่ของรูปวงกลม สรุปเป็นสูตรการหา
พ้ืนที่ของรูปวงกลม คือ π r    

• กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือ
ท าความเข้าใจโจทย์ วางแผน   ลงมือท า  
และตรวจสอบ  ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับพ้ืนที่ ความยาวรอบรูปของรูป
วงกลมได้  

7 6 

11 บทประ 
ยุกต์ 

 

ค1.2ป.6/2  
ค 6.1ป.6/1 

• ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วน
ของจ านวน ต่อ 100 
• ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เป็น อัตราส่วน
ของจ านวนต่อ 100 
• ดอกเบี้ย คือ จ านวนเงินที่เป็น
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ฝากเงินตาม
จ านวนเงินและระยะเวลาที่ฝากเงิน 
อัตราดอกเบี้ย เป็นข้อก าหนดการคิด
ดอกเบี้ย โดยคิดจากเงินต้น 100  บาท  
ในระยะเวลา 1 ปี  โดยก าหนดเป็นร้อยละ
หรือเปอร์เซ็นต์  

19 18 

12 รูปเรขา 
คณิตสาม
มิติและ
ปริมาตร
ของทรง
สี่ 
เหลี่ยม
มุมฉาก 

ค2.2ป.6/2  
ค3.1ป.6/1  
ค3.2ป.6/1  
ค 6.1 ป.6/1-6 

• ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = 
ความกว้าง X ความยาว X ความสูง 
• ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก =   
ความกว้าง X ความยาว X ความสูง 
• กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้น คือท า
ความเข้าใจโจทย์ วางแผน ลงมือท าและ
ตรวจสอบ  ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา การหา
ปริมาตรและ ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 

7 6 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชือ่
หน่วย 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
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 

สอบถาม  สัมภาษณ์ ทดลอง หรือ รวบรวม

จากทะเบียน ประวัติก็ได้ข้อมูลเป็น

ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือข้อความ 

• การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ เป็น
การหารายละเอียดของข้อมูล 
• แผนภูมิแท่งที่มีการน าเสนอข้อมูลตั้งแต่ 
2 ชุดขึ้นไป โดยข้อมูลชุดเดียวกันแท่ง
สี่เหลี่ยมจะใช้สีหรือสัญลักษณ์เดียวกัน 
• การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ เป็น
การน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
แสดงการเปรียบเทียบจ านวนหรือปริมาณ
ของสิ่งต่างๆของข้อมูลตั้งแต่ สองชุดขึ้นไป 
• กราฟเส้นเป็นวิธีการน าเสนอข้อมูล โดย
ใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุด
แสดง  การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ตามล าดับ ก่อนหลังของช่วงเวลา ซึ่งแต่ละ
จุดจะบอกจ านวน หรือปริมาณของข้อมูล
แต่ละรายการ กราฟเส้น นิยมใช้กับข้อมูลที่
แสดงการเปลี่ยนแปลงตาม ล าดับก่อนหลัง
ของเวลา 

7 6 
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โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

หน่วย
ที ่

ชือ่
หน่วย 

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ 
เวลำ

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

• แผนภูมิรูปวงกลม เป็นการแสดงข้อมูล
โดยใช้พื้นที่ภายในรูปวงกลมแทนปริมาณ
ของข้อมูล  
• การแสดงข้อมูลไว้ในแต่ละส่วนของ
แผนภูมิรูปวงกลม ช่วยให้อ่านข้อมูลได้
ถูกต้อง 
• โอกาสที่เหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งเหตุการณ์นั้น
อาจจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้น
หรือไม่ก็ได้ หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นอย่าง
แน่นอน 

รวม 79 70 
สอบปลำยปี 1 30 
รวมปลำยปี 80 100 
รวมตลอดปี 160 100 

                                               คะแนนรวมตลอดปี 200 ÷ 2  = 100 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551). หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
   . ตัวช้ีวัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์. กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 
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คณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง 2562)  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
โรงเรียนเทศบำล ๑ วัดพระงำม ( สำมัคคีพิทยำ ) 

 
คณะผู้จัดท ำ 

 
1. นางนิรมล  วิบูลมงคล ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริรัตน์  แซ่ปึง  คร ู กรรมการ 
4. นางสาวอมราพร  นันทรัตน์สกุล คร ู กรรมการ 
5. นางสาวไพรินทร์  อินทพงษ์ คร ู กรรมการ 
6. นางสาวศิราภรณ์  เจียมทอง ครปูฎิบัติการสอน กรรมการ 
7. นางสาวภูษณิศา  ค าสิงห์ คร ู กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 
 
 


