กำหนดกำรสอน รำยวิชำคณิตศำสตร์
รหัสวิชำ ค 13101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์ที่
1-5

หน่วยที่สอน
บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน
100,000
(จำนวน 15 ชั่วโมง)

หัวข้อย่อยที่สอน
ปรับความรู้พื้นฐาน

ช่วงวันที่สอน
17 พ.ค. 2562

ทบทวนจานวนนับไม่เกิน 1,000
จานวนนับไม่เกิน 10,000
จานวนนับไม่เกิน 100,000
ค่าของเลขโดดและการเขียน
ตัวเลขแสดงจานวนในรูป
กระจาย
ค่าของเลขโดดและการเขียน
ตัวเลขแสดงจานวนในรูป
กระจาย (ต่อ)
การเปรียบเทียบจานวน
การเรียงลาดับจานวน
การนับเพิ่ม
- นับเพิ่มทีละ3
- นับเพิ่มทีละ4
การนับเพิ่ม
- นับเพิ่มทีละ25
- นับเพิ่มทีละ50
การนับลด
- นับลดทีละ3
- นับลดทีละ4
การนับลด
- นับลดทีละ5
- นับลดทีละ25
-นับลดทีละ50

21 พ.ค. 2562
22 พ.ค. 2562
23 พ.ค. 2562
24 พ.ค. 2562

27 พ.ค. 2562

28 พ.ค. 2562
29 พ.ค. 2562
30 พ.ค. 2562

31 พ.ค. 2562

4 มิ.ย. 2562

5 มิ.ย. 2562

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

5 - 10

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน
แบบรูปและความสัมพันธ์ของ
จานวน
- แบบรูปของจานวนที่เพิ่มขึ้นที
ละ3 , เพิ่มขึ้นทีละ4, เพิ่มขึ้นที
ละ25 , เพิ่มขึ้นทีละ50
แบบรูปและความสัมพันธ์ของ
จานวน
- แบบรูปของจานวนที่ลดลงที
ละ3 , ลดลงทีละ4, ลดลงทีละ5
, ลดลงทีละ25 , ลดลงทีละ50
แบบรูปซ้า

บทที่ 2 กำรบวกและกำรลบ ทบทวนการบวก
จำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัว
ตั้งไม่เกิน 100,000
(จำนวน 27 ชั่วโมง)
ทบทวนการบวก (ต่อ)
การบวกที่ผลบวกไม่เกิน
100,000
การบวกที่ผลบวกไม่เกิน
100,000 (ต่อ)
การบวกที่ผลบวกไม่เกิน
100,000 (ต่อ)
การบวกจานวน สามจานวน
การบวกจานวน สามจานวน
(ต่อ)
ทบทวนการลบ
ทบทวนการลบ (ต่อ)
การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000
การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000
(ต่อ)

ช่วงวันที่สอน
6 มิ.ย. 2562

7 มิ.ย. 2562

10 มิ.ย. 2562
11 มิ.ย. 2562

12 มิ.ย. 2562
13 มิ.ย. 2562
14 มิ.ย. 2562
17 มิ.ย. 2562
18 มิ.ย. 2562
19 มิ.ย. 2562
20 มิ.ย. 2562
21 มิ.ย. 2562
24 มิ.ย. 2562
25 มิ.ย. 2562

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

10-11

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน
การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000
(ต่อ)
การเปรียบเทียบการบวกและ
การลบ
การเปรียบเทียบการบวกและ
การลบ (ต่อ)
การบวกลบระคน
การบวกลบระคน(ต่อ)
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
(ต่อ)
การแสดงวิธีทา
การแสดงวิธีทา (ต่อ)
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การ
บวกลบระคน
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การ
บวกลบระคน
โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน
โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน
(ต่อ)
โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน
(ต่อ)
การสร้างโจทย์ปัญหา

ช่วงวันที่สอน
26 มิ.ย. 2562

บทที่ 3 แผนภูมิรูปภำพและ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
แผนภูมิแท่ง (จำนวน5ชั่วโมง) จาแนกข้อมูล
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ(ต่อ)
การอ่านแผนภูมิแท่ง
การอ่านแผนภูมิแท่ง(ต่อ)

22 ก.ค. 2562

27 มิ.ย. 2562
28 มิ.ย. 2562
1 ก.ค. 2562
2 ก.ค. 2562
3 ก.ค. 2562
4 ก.ค. 2562
5 ก.ค. 2562
8 ก.ค. 2562
9 ก.ค. 2562
10 ก.ค. 2562
11 ก.ค. 2562
12 ก.ค. 2562
15 ก.ค. 2562
18 ก.ค. 2562
19 ก.ค. 2562

23 ก.ค. 2562
24 ก.ค. 2562
25 ก.ค. 2562
26 ก.ค. 2562

หมำยเหตุ

สัปดำห์
ที่
12-14

หน่วยที่สอน
บทที่ 4 กำรวัดควำมยำว
(จำนวน 11 ชั่วโมง)

หัวข้อย่อยที่สอน

ช่วงวันที่สอน

เครื่องมือวัดความยาว หน่วย
ความยาว
การวัดความยาวc]tการ
คาดคะเน

30 ก.ค. 2562

สอบพญาไท เทสต์ครั้งที่

14-17

บทที่ เวลำ
(จำนวน 13 ชั่วโมง)

31 ก.ค. 2562
1 ส.ค. 2562
2 ส.ค. 2562
5 ส.ค. 2562

การเลือกเครื่องมือและหน่วย
ความยาวที่เหมาะสม
ความสัมพันธ์ของหน่วยความ
ยาว
ความสัมพันธ์ของหน่วยความ
ยาว(ต่อ)
การเปรียบเทียบความยาว
การเปรียบเทียบความยาว (ต่อ)
โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหา(ต่อ)

8 ส.ค. 2562
9 ส.ค. 2562
13 ส.ค. 2562
14 ส.ค. 2562

บททวนการบอกเวลา

15 ส.ค. 2562

บททวนการบอกเวลา(ต่อ)
การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
(ต่อ)
ทบทวนการอ่านปฏิทิน
การอ่านและการบันทึกกิจกรรม
หรือเหตุการณ์
ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา
ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา
(ต่อ)

16 ส.ค. 2562
19 ส.ค. 2562
20 ส.ค. 2562

6 ส.ค. 2562
7 ส.ค. 2562

21 ส.ค. 2562
22 ส.ค. 2562
23 ส.ค. 2562
26 ส.ค. 2562

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

17 - 20

บทที่ 6 กำรชั่ง กำรตวง
(จำนวน 19 ชั่วโมง)

หัวข้อย่อยที่สอน
โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหา (ต่อ)
การแสดงวิธีทา
การแสดงวิธีทา (ต่อ)
การแสดงวิธีทา (ต่อ)

ช่วงวันที่สอน
27 ส.ค. 2562
28 ส.ค. 2562
29 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
2 ก.ย. 2562

เครื่องชั่งและบอกน้าหนักเป็น
กิโลกรัม กรัม และขีด
การอ่านน้าหนักจากเครื่องชั่ง
- การคาดคะเน
- เลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม
การเลือกหน่วยน้าหนักที่
เหมาะสม
ความสัมพันธ์ของหน่วยน้าหนัก
ความสัมพันธ์ของหน่วยน้าหนัก
(ต่อ)
เปรียบเทียบน้าหนัก
เปรียบเทียบน้าหนัก (ต่อ)
เปรียบเทียบน้าหนัก(ต่อ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง
(ต่อ)
เครื่องตวงและบอกปริมาตร
ความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร
เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม
การเลือกหน่วยปริมาตรที่
เหมาะสม
เปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
ในหน่วยเดียวกัน

3 ก.ย. 2562
4 ก.ย. 2562
5 ก.ย. 2562
6 ก.ย. 2562
9 ก.ย. 2562
10 ก.ย. 2562
11 ก.ย. 2562
12 ก.ย. 2562
13 ก.ย. 2562
16 ก.ย. 2562
17 ก.ย. 2562
18 ก.ย. 2562
19 ก.ย. 2562
20 ก.ย. 2562
23 ก.ย. 2562

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

21

หน่วยที่สอน

แบบฝึกหัดทบทวน

หัวข้อย่อยที่สอน
การหาความจุของภาชนะ
การเปรียบเทียบความจุของ
ภาชนะ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง
(ต่อ)

ช่วงวันที่สอน
24 ก.ย. 2562
25 ก.ย. 2562

แบบฝึกหัดทบทวน(บทที่ 1-2)
แบบฝึกหัดทบทวน(บทที่ 3-4)
แบบฝึกหัดทบทวน(บทที่ 5-6)

30 ก.ย. 2562
1 ต.ค. 2562
2 ต.ค. 2562

26 ก.ย. 2562
27 ก.ย. 2562

*****กำหนดกำรสอนอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม*****

หมำยเหตุ

