กำหนดกำรสอน รำยวิชำคณิตศำสตร์
รหัสวิชำ ค 16101ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
สัปดำห์ที่

1

2

3

หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
บทที่ 1 จำนวนนับ และกำร
บวก กำรลบ กำรคูณ กำร
- การหาค่าประมาณใกล้เคียง
หำร (จำนวน 15 ชั่วโมง)
จานวนเต็มหมื่น
- การหาค่าประมาณใกล้เคียง
จานวนเต็มแสน
- การหาค่าประมาณใกล้เคียง
จานวนเต็มล้าน
สมบัติการสลับที่ และสมบัติ
การเปลี่ยนหมู่ของการบวก
การบวกและการลบจานวนนับ
โจทย์ปัญหาการบวกและการ
ลบ
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก
และการลบ
สมบัติการสลับที่ และการ
เปลี่ยนหมู่การคูณ
การคูณจานวนที่มีหลายหลัก
การหารจานวนที่มีหลายหลัก
โจทย์ปัญหาการคูณและการ
หาร
การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ
และการหาร
การบวก ลบ คูณ หารระค

ช่วงวันที่สอน
16 พ.ค. 2562

17 พ.ค. 2562
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

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

4

หัวข้อย่อยที่สอน
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารระคน
การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารระคน

ช่วงวันที่สอน
31 พ.ค. 2562

สมการ/สมการที่เป็นจริง/
สมการที่เป็นเท็จ
- สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า
- คาตอบของสมการ
สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการ
บวกและการลบ

5 มิ.ย. 2562

การแก้สมการโดยใช้สมบัติของ
การเท่ากันเกี่ยวกับการบวก
หรือการลบ
สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการ
คูณและการหาร
การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ

10 มิ.ย. 2562

การเขียนสมการจากโจทย์
ปัญหา
การแสดงวิธีแก้สมการเมื่อโจทย์
กาหนดตัวไม่ทราบค่า
การแสดงวิธีแก้สมการเมื่อโจทย์
ไม่กาหนดตัวไม่ทราบค่า

13 มิ.ย. 2562

4 มิ.ย. 2562

บทที่ 2 สมกำรและกำรแก้
สมกำร (จำนวน 16 ชั่วโมง)

5

6

6 มิ.ย. 2562
7 มิ.ย. 2562

11 มิ.ย. 2562
12 มิ.ย. 2562

14 มิ.ย. 2562
17 มิ.ย. 2562

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน
การแก้ปัญหาโดยใช้แบบรูป
และความสัมพันธ์

ช่วงวันที่สอน
18 มิ.ย. 2562

- จานวนนับและตัวประกอบ
ของจานวนนับ
- การหาตัวประกอบ
- จานวนเฉพาะ
- ตัวประกอบเฉพาะ
การเขียนจานวนนับในรูปการ
คูณของตัวประกอบสองตัว
- การแยกตัวประกอบ 1 (โดย
วิธีการเขียนแผนภาพ)
-การแยกตัวประกอบ 2 (โดยวิธี
หาร)
ตัวหารร่วม
การหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
โดยวิธีหาตัวประกอบ
การหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
โดยวิธีแยกตัวประกอบ
การหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
โดยวิธีหาร
ตัวคูณร่วมและการหาตัวคูณ
ร่วม

19 มิ.ย. 2562

บทที่ 3 ตัวประกอบของ
จำนวนนับ (จำนวน 17
ชั่วโมง)

7

8

20 มิ.ย. 2562
21 มิ.ย. 2562
24 มิ.ย. 2562

25 มิ.ย. 2562
26 มิ.ย. 2562
27 มิ.ย. 2562
28 มิ.ย. 2562
1 ก.ค. 2562

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

9

10

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน
การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
โดยวิธีหาตัวประกอบ
การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
โดยวิธีแยกตัวประกอบ
การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
โดยวิธีหาร
โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

ช่วงวันที่สอน
2 ก.ค. 2562

ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน
การเปรียบเทียบและเรียงลาดับ
เศษส่วน
เศษส่วนอย่างต่า
การบวกเศษส่วนและการบวก
จานวนคละ
การลบเศษส่วน
การลบจานวนคละ
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
เศษส่วน
การคูณเศษส่วนกับจานวนนับ
การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
และการคูณจานวนคละ
การหารเศษส่วนและการหาร
จานวนคละ

8 ก.ค. 2562

3 ก.ค. 2562
4 ก.ค. 2562
5 ก.ค. 2562

บทที่ 4 เศษส่วน และกำร
บวก กำรลบ กำรคูณ กำร
หำร (จำนวน 16 ชั่วโมง)

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

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

11

12

หัวข้อย่อยที่สอน
โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร
เศษส่วน
การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
ระคน
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หาร เศษส่วนระคน

ช่วงวันที่สอน
22 ก.ค. 2562

ทบทวน ทศนิยมไม่เกินสาม
ตาแหน่ง
หลักเลข ค่าประจาหลักและค่า
ของเลขโดดในแต่ละหลักของ
ทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง
-การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
- ศูนย์กับทศนิยม
- การเปรียบเทียบทศนิยมไม่
เกินสามตาแหน่ง
- การเรียงลาดับทศนิยมไม่เกิน
สามตาแหน่ง

25 ก.ค. 2562

24 ก.ค. 2562

บทที่ 5 ทศนิยม
(จำนวน 8 ชั่วโมง)

Phyathai Test ครั้งที่ 1
13

23 ก.ค. 2562

26 ก.ค. 2562

30 ก.ค. 2562
31 ก.ค. 2562

25–26 ก.ค. 2562
ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยม
กับเศษส่วน
การประมาณค่าใกล้เคียง
ทศนิยมหนึ่งตาแหน่งและสอง
ตาแหน่ง

5 ส.ค. 2562
6 ส.ค. 2562

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

14

15

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน
- การบวกทศนิยมที่มีจานวน
บทที่ 6 กำรบวก กำรลบ
ตาแหน่งทศนิยมเท่ากัน
กำรคูณ และกำรหำรทศนิยม
- การบวกทศนิยมที่มีจานวน
(จำนวน 13 ชั่วโมง)
ตาแหน่งทศนิยมไม่เท่ากัน
- การลบทศนิยมที่มีจานวน
ตาแหน่งทศนิยมเท่ากัน
- การลบทศนิยมที่มีจานวน
ตาแหน่งทศนิยมไม่เท่ากัน
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
ทศนิยม
การคูณทศนิยมกับจานวนนับ
และการคูณทศนิยมกับ 10 ,
100 , 1,000
การคูณทศนิยม(ไม่เกินสาม
ตาแหน่ง)กับจานวนนับที่เป็น
พหุคูณของ 10 , 100 , 1,000
การคูณทศนิยมกับทศนิยม
โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม
การบวก ลบ คูณ ทศนิยมระคน
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
ทศนิยมระคน
การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็น
จานวนนับ
- ทบทวนการเขียนเศษส่วนให้
อยู่ในรูปทศนิยม
- การหารทศนิยมเมื่อตัวหาร
เป็นทศนิยม

ช่วงวันที่สอน
7 ส.ค. 2562

8 ส.ค. 2562

9 ส.ค. 2562
13 ส.ค. 2562

14 ส.ค. 2562

15 ส.ค. 2562
16 ส.ค. 2562
19 ส.ค. 2562
20 ส.ค. 2562
21 ส.ค. 2562
22 ส.ค. 2562

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

16

17

18

บทที่ 7 บทประยุกต์
(จำนวน 13 ชั่วโมง)

หัวข้อย่อยที่สอน
โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม
การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร
ทศนิยม
การคูณ หารทศนิยมระคน
โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์
ปัญหาการคูณ หารทศนิยม
ระคน
การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม
โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ
หารทศนิยมระคน

ช่วงวันที่สอน
23 ส.ค. 2562
26 ส.ค. 2562

โจทย์ปัญหาการคูณและการ
หาร
ความสัมพันธ์ของเศษส่วน
ทศนิยม และร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์
ความหมายของร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์
การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ
การซื้อขาย

2 ก.ย. 2562

โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการ
ซื้อขาย
โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการ
ซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง
ดอกเบี้ยและการคิดดอกเบี้ยใน
เวลา 1 ปี
การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า
1 ปี

9 ก.ย. 2562

27 ส.ค. 2562
28 ส.ค. 2562

29 ส.ค. 2562
30 ส.ค. 2562

3 ก.ย. 2562

4 ก.ย. 2562
5 ก.ย. 2562
6 ก.ย. 2562

10 ก.ย. 2562
11 ก.ย. 2562
12-13 ก.ย. 2562

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

19-20

ซ่อมเสริม,ส่งงำน

21

ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ
สอบปลำยภำคเรียนที่ 1

หัวข้อย่อยที่สอน

ช่วงวันที่สอน
16-20 ก.ย. 2562
23-27 ก.ย. 2562
30 ก.ย. 2562
1-2 ต.ค. 2562
3-4 ต.ค. 2562

*****กำหนดกำรสอนอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม*****

หมำยเหตุ

