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สมการและการแกสมการ 

- ประโยคสัญลักษณที่เปนสมการ   สมการท่ีเปนจริง สมการที่มีตัวไมทราบคา  
ค1.2 ป.6/1  ค6.1 ป.6/3 
- คําตอบของสมการ ค1.2 ป.6/1  ค 6.1 ป.6/3, ป.6/4 
- สมบัติของการเทากันเก่ียวกับการบวกและการลบ ค1.2 ป.6/1  ค 6.1 ป.6/2 
- การแกสมการโดยใชสมบัติการเทากันเก่ียวกับการบวกหรือการลบ 
  ค1.2 ป.6/1  ค 6.1 ป.6/5 
- สมบัติของการเทากันเก่ียวกับการคูณและการหาร ค1.2 ป.6/1  ค 6.1 ป.6/2 
-การแกสมการโดยใชสมบัติการเทากันเก่ียวกับการคูณหรือการหาร  
   ค1.2 ป.6/1  ค 6.1 ป.6/5 
- การแสดงวิธีแกสมการเมื่อโจทยกําหนดตัวไมทราบคา  ค1.2 ป.6/1  ค 6.1 
ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 

เวลา 15 ชั่วโมง 

จํานวนและการบวก การลบ การคณู การหาร 
- คาประจําหลัก  การเขียนในรูปกระจาย  การเรียงลําดับจํานวน  
   ค1.1 ป.6/2  ค6.1 ป.6/3, ป.6/4 
- การประมาณคาใกลเคียงจํานวนเต็ม ค1.3 ป.6/1 ค6.1 ป.6/1, ป.6/2 
- การบวกลบ โจทยปญหาการบวกลบ ค1.2 ป.6/2 ค6.1 ป.6/2, ป.6/5 , ป.6/6 
-  การคูณและการหารจํานวนท่ีมีหลายหลัก  ค1.2 ป.6/1 
- โจทยปญหาระคน ค1.2 ป.6/2 ค6.1 ป.6/2 , ป.6/5, ป.6/6 
- สมบัติการสลับที่ การเปล่ียนกลุมของการบวกและการคูณ 
   ค1.4 ป.6/1 ค6.1 ป.6/1, ป.6/6 
- สมบัติการแจกแจง ค1.4 ป.6/1 ค6.1 ป.6/1, ป.6/6 
- แบบรูป ค1.4 ป.6/1 ค6.1 ป.6/1 

เวลา 13 ชั่วโมง 

ตัวประกอบของจํานวนนับ 
- ความหมายของตัวประกอบ  การหารลงตัว   ค1.2 ป.6/1  ค6.1 ป.6/2 
- การหาตัวประกอบ ค1.2  ป.6/1 ค6.1 ป.6/1, ป.6/2 
- จํานวนเฉพาะ  ค1.2 ป.6/1  ค6.1 ป.6/2, ป.6/3  
-  ตัวประกอบเฉพาะ  ค1.2 ป.6/1 ค6.1 ป.6/2, ป.6/3 
- การเขียนจํานวนในรูปตัวประกอบคูณกันของตัวประกอบสองตัว 
    ค1.2 ป.6/1 ค6.1 ป.6/ 
- การแยกตัวประกอบ   ค1.2  ป.6/1 ค6.1 ป.6/1, ป.6/2 
- การใชตัวประกอบหาผลคูณ  ค1.2  ป.6/1 ค6.1 ป.6/1, ป.6/2 
- การใชตัวประกอบหาผลหาร  ค1.2  ป.6/1 ค6.1 ป.6/1, ป.6/2 
- การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.   ค1.4 ป.6/2  ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
- โจทยปญหา   ค1.4 ป.6/2  ค 6.1 ป.6/5 

เวลา 15 ชั่วโมง 

มุมและสวนของเสนตรง 
- การเรียกชื่อมุม สัญลักษณของมุม   ค 3.1 ป.6/1  ค6.1 ป.6/3, ป.6/4 
- การสรางมุม ค6.1 ป.6/1  ป.6/2, ป.6/6 
- การแบงคร่ึงมุม  ค 6.1 ป.6/1  ป.6/2, ป.6/5, ป.6/6 
- การแบงสวนเสนตรง ค 6.1 ป.6/1  ป.6/2, ป.6/5, ป.6/6 

เวลา 9 ชั่วโมง 

เสนขนาน 
- ลักษณะของเสนขนานและมุมแยง ค 3.1 ป.6/3   
- การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยมุมแยง ค 3.1 ป.6/3 , ค6.1 ป.6/3 
- ลักษณะมุมภายในบนขางเดียวกันของเสนตัด ค 3.1 ป.6/3 , ค6.1 ป.6/3 
- การพิจารณาเสนขนานโดยอาศัยมุม ภายในบนขางเดียวกันของเสนตัด 
  ค 3.1 ป.6/3 , ค6.1 ป.6/3 
- การสรางเสนขนาน  ค 3.1 ป.6/3 , ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 

 เวลา 7 ชั่วโมง 

ทิศและแผนผัง 

- ชื่อและทิศทางของทิศ  ค 2.1 ป.6/1   ค6.1 ป.6/2, ป.6/3 
- การบอกตําแหนงของทิศ  ค 2.1 ป.6/1   ค6.1 ป.6/2, ป.6/3 , ป.6/5 
- การอานแผนผัง  ค 2.1 ป.6/1   ค6.1 ป.6/2, ป.6/3 , ป.6/5 
- การเขียนแผนผัง  ค 2.2  ป.6/3   ค6.1 ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/3 , ป.6/6 
- มาตราสวน ค 2.1 ป.6/1   ค6.1 ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/4 

 เวลา 6 ชั่วโมง 

เศษสวน 

- เศษสวนที่มีคาเทากันการเปรียบเทียบเศษสวน   
    ค1.1 ป.6/2 ,ป.6/3, ค6.1 ป.6/2, ป.6/4 
- เศษสวนอยางตํ่า   ค1.1  ป.6/2  
- การบวกลบเศษสวนที่มีตัวสวนไมเทากัน  ค1.2 ป.6/1  ค6.1 ป.6/2, ป.6/4  
-  การบวกลบจํานวนคละ  ค1.2 ป.6/1 ค6.1 ป.6/2, ป.6/4 
- โจทยปญหาการบวกลบ  
    ค1.2  ป.6/1 ค6.1 ป.6/1, ป.6/2,ป.6/3, ป.6/5, ป.6/6 
- การคูณเศษสวน ค1.2  ป.6/1 ค6.1 ป.6/2, ป.6/4 
- การหารเศษสวน ค1.2  ป.6/1 ค6.1 ป.6/2, ป.6/4 
- โจทยปญหาเศษสวน  ค1.2  ป.6/2    

เวลา 15 ชั่วโมง 
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การบวก ลบ คูณทศนิยม 

- การบวก- ลบทศนิยม ค1.2 ป.6/1   
- โจทยปญหาการบวก- ลบทศนิยม  ค1.2  ป.6/1, ป.6/2 
- โจทยการบวก- ลบทศนิยมระคน ค1.2 ป.6/1, ป.6/2 
-  การคูณทศนิยมดวยจํานวนนับ  ค1.2 ป.6/1  
- การคูณทศนิยมดวยทศนิยม    ค1.2 ป.6/1 ค6.1 ป.6/1, ป.6/2 
- โจทยปญหาการคูณทศนิยม ค1.2  ป.6/1, ป.6/2  ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/6 
- การบวก ลบ คูณทศนิยมระคน ค1.2  ป.6/1, ป.6/2    ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/6 

เวลา 10 ชั่วโมง 

ทศนิยม 

- ทบทวนทศนิยมไมเกินสองตําแหนง  และสามตําแหนง , คาของเลขโดด 
 ตามคาประจําหลัก    ค1.1  ป.6/1,ป.6/2 ,ป.6/3   ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
- การเขียนทศนิยมไมเกินสาม  ตําแหนงในรูปการกระจาย การเปรียบเทียบ   
    ทศนิยม  ค1.1 ป.6/1, ป.6/2 ,ป.6/3   ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, , ป.6/4 , ป.6/5 ป.6/6 
- ทศนิยมและเศษสวน  ค1.1 ป.6/3  ค6.1 ป.6/2, ป.6/3 , ป.6/4 
-  การประมาณคา  ค1.3 ป.6/2   ค6.1 ป.6/1, ป.6/4 , ป.6/6 

เวลา  6  ชั่วโมง 
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รูปวงกลม 

- ทบทวนสวนตางๆของรูปวงกลม  ค3.1  ป.6/1   
- การหาความยาวรอบวง  ค2.1  ป.6/3 ค2. 2 ป.6/1  ค 6.1 ป.6/1, ป.6/4 , ป.6/6 
- การหาพื้นที่รูปวงกลม  ค2.1  ป.6/3  ค2.2 ป.6/1  ค 6.1 ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/4 
- การหารัศมี เสนผานศูนยกลาง เม่ือกําหนดเสนรอบวง 
  ค2.1  ป.6/3  ค2.2 ป.6/1  ค 6.1 ป.6/1, ป.6/2 , ป.6/4, ป.6/6 

เวลา 6  ชั่วโมง 

บทประยุกต 

- ทบทวนโจทยปญหาการคูณและการหาร  ค1.2  ป.6/1, ป.6/2 
- ทบทวนรอยละ ค6.1 ป.6/3 
- การแกโจทยปญหารอยละ ค1.2  ป.6/1, ป.6/2  ค6.1 ป.6/2, ป.6/3, 
ป.6/5, ป.6/6 
- โจทยปญหาการซื้อขาย การหาทุน กําไร ขาดทุน ราคาขาย ลดราคา 
    ค1.2  ป.6/1, ป.6/2  ค6.1 ป.6/2, ป.6/3, ป.6/5, ป.6/6 
-ดอกเบ้ียและดอกเบ้ียทบตน  ค1.2  ป.6/1, ป.6/2 

เวลา 17  ชั่วโมง 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 

- รูปเรขาคณิตสามมิติ  ค 3.1 ป.6/1   
- รูปคล่ีของรูปเรขาคณิตสามมิติ  ค 3.2 ป.6/1 
- การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ค 2.2 ป.6/2   ค6.1 ป.6/2 
- การแปลงหนวย  ค6.1 ป.6/2, ป.6/5 
- โจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
   ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 

 เวลา 9   ชั่วโมง 

สถิติและความนาจะเปน 
- การเก็บรวบรวมขอมูล การจําแนก ขอมูล และการนําเสนอขอมูล 
   ค6.1 ป.6/4, ป.6/5 
- ทบทวนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง ค6.1 ป.6/5 
- แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ , กราฟเสน , แผนภูมิรูปวงกลม 
  ค 5.1 ป.6/1,ป.6/2, ป.6/3    ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/5 , ป.6/6 
- ความนาจะเปน  ค 5.2  ป.6/1,ป.6/2    ค6.1 ป.6/1, ป.6/3 , ป.6/5 

เวลา 6 ชั่วโมง 

การหารทศนิยม 

- การหารจํานวนนับดวยทศนิยม  ค1.1 ป.6/3  ค1.2  ป.6/ 1  
    ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 , ป.6/4 
- การหารทศนิยมดวยจํานวนนับ ค1.1 ป.6/3  ค1.2  ป.6/ 1  
    ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 , ป.6/4 
- การหารทศนิยมดวยทศนิยม  ค1.1 ป.6/3  ค1.2  ป.6/ 1  
    ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 , ป.6/4 
-  การประมาณคําตอบ  ค1.3 ป.6/2    ค6.1 ป.6/1, ป.6/4, ป.6/6 
- โจทยปญหาการหาร  ค1.2 ป.6/1, ป.6/2   ค6.1 ป.6/2, ป.6/5, ป.6/6 
- การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน ค1.2  ป.6/1, ป.6/2    
    ค6.1 ป.6/2, ป.6/5, ป.6/6 

เวลา 13 ชั่วโมง 

รูปสี่เหล่ียม 

- ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม  ค3.1  ป.6/1   
- เสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม  ค3.1  ป.6/2 
- การสรางรูปสี่เหลี่ยม  ค3.2 ป.6/2    ค6.1 ป.6/1 
-  ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม  ค 2.2 ป.6/1  
- การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม   ค2.1  ป.6/2 
- การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ค2.2  ป.6/  ค2.2  ป.6/1  ค6.1 ป.6/5 
- การแปลงหนวย  ค6.1 ป.6/2, ป.6/5 
- โจทยปญหา   ค6.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6 

เวลา 15 ชั่วโมง 


