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      หนวยการเรียนท่ี ๑  เร่ืองจํานวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร              รหัสวิชา   ค๑๖๑๐๑              รายวิชา คณิตศาสตร 
              ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖                                     ภาคเรียนท่ี ๑                                    เวลา ๑๓ ชั่วโมง 

                                                                                     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง)  
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน  ค ๑.๑   เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวติจริง 
               ตัวชีว้ัด  ค ๑.๑ ป.๖/๒ เปรียบเทียบและเรียงลําดบัจํานวนเต็ม เศษสวนและทศนิยมไมเกินสามตําแหนง 

มาตรฐาน  ค๑.๒ เขาใจถึงผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนนิการของจํานวนและความสัมพันธระหวาง การดําเนินการ  
ตาง ๆ  และใชการดําเนนิการในการแกปญหา 
         ตัวชี้วัด  ค ๑.๒ ป.๖/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนเต็ม เศษสวนจํานวนคละ  
และทศนยิม พรอมท้ังตระหนักถึงความ สมเหตุสมผลของคําตอบ 
                      ค ๑.๒ ป.๖/๒ วิเคราะหและแสดงวิธีหาคําตอบของโจทยปญหาและโจทยปญหาระคนของ 
จํานวนเต็ม  เศษสวน จํานวนคละ ทศนิยม  และรอยละ  พรอมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ   
และสรางโจทยปญหาเกีย่วกบัจํานวนเต็มได 

มาตรฐาน  ค ๑.๓ ใชการประมาณคาในการคํานวณและแกปญหา  
ตัวชี้วัด  ค ๑.๓ ป.๖/๑ บอกคาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มหลักตาง ๆ ของจํานวนเต็ม และนําไปใชได     

มาตรฐาน  ค ๑.๔ เขาใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกีย่วกับจํานวนไปใช  
  ตัวชี้วัด  ค ๑.๔ ป.๖/๑ ใชสมบัติการสลับท่ี สมบัติการเปล่ียนหมู  และสมบัติการแจกแจงในการคิดคํานวณ 

มาตรฐาน  ค ๔.๑ พีชคณิต  
  ตัวชี้วัด  ค ๔.๑ ป.๖/๑ แกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 มาตรฐาน  ค ๖.๑ มีความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตร 
อ่ืน ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
  ตัวชี้วัด ค ๖.๑ ป.๖/๑ ใชวิธีการท่ีหลากหลายแกปญหา 
   ค ๖.๑ ป.๖/๒ ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
   ค ๖.๑ ป.๖/๓ ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางเหมาะสม 
   ค ๖.๑ ป.๖/๔ ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ
นํา เสนอ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
    ค ๖.๑ ป.๖/๕ เช่ือมโยงความรูตาง ๆ ในคณติศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ 
    ค ๖.๑ ป.๖/๖ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
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สาระสําคัญ 
  จํานวน เปนสัญลักษณทางคณิตศาสตรท่ีอยูคูกับมนษุยมาโดยตลอด  เราสามารถนําจํานวนมากระทํากัน
(Operations)ในลักษณะของการบวก ลบ คูณ หาร  ตลอดจนการแกปญหาสถานการณตาง ๆ  การอานและเขียน
จํานวน  คาประจําหลัก การกระจาย  การเรียงลําดับ การประมาณคาใกลเคียงจํานวนเต็มตาง ๆ สามารถทําให
มนุษย 
เราเกิดทักษะในการแกปญหา ตลอดจนใชคุณสมบัติทางคณิตศาสตร เชน คุณสมบัตกิารสลับท่ี คุณสมบัติการ
เปล่ียนกลุมของการบวกและการคูณ  และสมบัติการแจกแจงในการคิดแกปญหา และอีกส่ิงหนึ่งท่ีจะทําใหมนษุย
เกิดความคิดยดืหยุนไดด ีก็คือ การคิดแกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป อนุกรมเลขคณิต มิตสัิมพันธ 

สาระการเรียนรู 
 ความรูท่ีคงทน 
    ลักษณะของเลขโดด 
   คาประจําหลัก 
   จํานวนท่ีมีคามากกวา นอยกวา เทากับ ตลอดจนวิธีสังเกตการเรียงลําดับจํานวน 
   การหาคาประมาณใกลจํานวนเต็มสิบ รอย พัน หม่ืน แสน ลาน สิบลาน รอยลาน 
   ความหมายของการบวก ลบ คูณ หารจํานวนเต็มท่ีมีหลายหลัก 
   สวนประกอบของโจทยปญหา 
   ประโยชนของคุณสมบัติการสลับท่ี การเปล่ียนกลุม การแจกแจง 
 ทักษะเฉพาะวิชา 
   กระจายจํานวนเต็มในรูปการบวก หรือการบวกของคูณของเลขโดดกับคาประจําหลัก 
  เปรียบเทียบและเรียงลําดับจาํนวนเต็ม 
  หาคาใกลเคียงจํานวนเต็มสิบ รอย พัน หม่ืน แสน ลาน สิบลาน รอยลาน 
  แสดงการบวก ลบ คูณ และหารจํานวนเต็ม 
  แสดงข้ันตอนในการแกโจทยปญหา 
  ใชคุณสมบัติการสลับท่ี การเปล่ียนกลุม การแจกแจง ในการหาคําตอบ 
  แสดงแนวคิดการแกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
 ทักษะครอมวิชา 
  การอภิปราย และการทํากิจกรรมกลุม 
  ทักษะการวิเคราะห และแกปญหา 
 คุณลักษณะ (จิตพิสัย) 
  ใฝเรียนรู 
  ทํากิจกรรมอยางมีความสุข 
ประเมินผลรวบยอด 
  การทดสอบประจําหนวยการเรียน 
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การประเมินผล 

ระดับคุณภาพ 
ประเด็นประเมิน 

๓ ๒ ๑ 
ใฝเรียนรู - กระตือรือรนในการตอบ 

   คําถาม 
- จํานวนคร้ังในการสงงาน 
   ท่ีไดรับมอบหมายมากกวา 
   รอยละ ๘๕  
- ทํางานถูกตองมากกวา 
   รอยละ ๘๐ 

- ตอบคําถามเปนบางคร้ัง 
 
- จํานวนคร้ังในการสงงาน 
   ท่ีไดรับมอบหมายมากกวา 
   รอยละ ๗๕ 
- ทํางานถูกตองมากกวา 
   รอยละ ๗๐ 

- ไมตอบคําถามเลย  
    หรือเรียกใหตอบ 
- จํานวนคร้ังในการสงงาน 
   ท่ีไดรับมอบหมายนอยกวา 
   รอยละ ๗๕ 
-  ทํางานถูกตองนอยกวา 
   รอยละ ๗๐ 

ทํากิจกรรมอยางมี
ความสุข 

- กระตือรือรนในการทํา 
   กิจกรรม 
-  แสดงความคิดเห็นใน 
   ขณะทํากจิกรรมดี 

- รวมทํากจิกรรมตามเพื่อน 
   ในกลุม 
- แสดงความคิดเห็นใน   
   ขณะทํากจิกรรมบาง 

-  เฉ่ือยชาในการทํา 
    กิจกรรม 
-  ไมแสดงความคิดเห็นใน 
    ขณะทํากจิกรรมเลย 

 


