ก

คำนำ
ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทำกำหนดการจัดการเรียนรูรายวิชา
รายสาระการเรียนรู ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับใหสถานศึกษาในสังกัดนำไปจัดการเรียนรู ภายใตสถานการณแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 4 ตระหนักและเห็นความสำคัญจำเปน ในการนำหลักสูตรไปใชในสถานการณดังกลาว จึงดำเนินการ
จัดทำกำหนดการจัดการเรียนรูรายวิชา รายสาระการเรียนรู ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเนนมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ตองรู
ควรรูใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปปรับใชตามบริบทของแตละสถานศึกษา เนนความความปลอดภัย
ของบุคลากรในสั งกัดครอบคลุมมาตรฐาน ตัวชี้วัดหลัก ๆ ที่ผ ูเรียนตองรู โดยการมีสวนรวมประชุม
เชิงปฏิบัติ ก ารจั ดทำกำหนดการจั ดการเรียนรูของครูผ ูส อนในสังกัดในกลุมสาระหลัก ประกอบดวย
กลุม สาระการเรี ยนรู ภาษาไทย กลุ  ม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุม สาระการเรียนรูวิท ยาศาสตร
และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ การดำเนินการไดสำเร็จ เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคทุกประการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาจึงวิเคราะห สังเคราะห รวมรวมกำหนดการจัดการเรียนรู จัดทำเปนไฟลพรอมรูปเลมเอกสาร
เพื่อเผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัดนำไปใช และจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตอไป

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ข

สารบัญ
เรื่อง
กำหนดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
กำหนดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
กำหนดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
กำหนดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
กำหนดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
กำหนดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
กำหนดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
กำหนดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
กำหนดการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
ภาคผนวก
คณะผูจัดทำ

ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3

หนา
1
22
57
72
78
88
121
130
140

154

1
กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา ................คณิตศาสตร .......... รหัสวิชา .........ค 11101......... ชั้น ......ป.1......... ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
โรงเรียน ....................................................................สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หนวยการเรียนรู........................7.........................หนวย เวลา ......100.............. ชั่วโมง
ครูผสู อน ........................................................................................................................
หนวยที่

สัปดาหที่
1

1

14-18 มิ.ย. 64

จำนวนนับ

รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.1/1

1 ถึง 10 และ

ตัวชี้วัด
- บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ

- การนับทีละ 1 และ

แสดง สิ่งตาง ๆ ตามจำนวนที่

ทีละ 10

กำหนด อานและเขียนตัวเลข

- การอานและการเขียน

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดง

0

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

ตองรู



จำนวนนับ ไมเกิน 100 และ 0 ตัวเลขไทยแสดงจำนวน
1

ค 1.1 ป.1/1

- บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ

- การนับทีละ 1 และ

21-25 มิ.ย. 64

จำนวนนับ

ค 1.1 ป.1/2

แสดง สิ่งตาง ๆ ตามจำนวนที่

ทีละ 10

กำหนด อานและเขียนตัวเลข

- การอานและการเขียน

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดง

ตัวเลขฮินดูอารบิก

1 ถึง 10 และ
0

จำนวนนับ ไมเกิน 100 และ 0 ตัวเลขไทยแสดงจำนวน

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียน สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1 หนา 2-24
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.1
เลม 1หนา 2-16

ตัวเลขฮินดูอารบิก

2

ควรรู


https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/


- หนังสือแบบเรียน สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1หนา 25-44
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.1
เลม 1หนา 17-31

2

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

- เปรียบเทียบจำนวนนับไมเกิน
100 และ 0 โดยใชเครื่องหมาย
=≠><

3

1

28-30 มิ.ย.-2

จำนวนนับ

ก.ค.64

1 ถึง 10 และ 0

ค 1.1 ป.1/1 - บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆแสดง
ค 1.1 ป.1/3

สิ่งตาง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด
อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู

- การเปรียบเทียบจำนวน

และการใช เครื่องหมาย
=≠><

- การแสดงจำนวนนับ
ไมเกิน 20 ในรูปความ

สัมพันธของจำนวนแบบ
ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ ไมเกิน สวนยอย - สวนรวม
100 และ 0
- การเรียงลำดับจำนวน
- เรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน
100 และ 0 ตัง้ แต 3 ถึง 5 จำนวน

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

ควรรู


https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/



- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1 เลม 1 หนา 4561
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1หนา 32-44
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

3

สัปดาหที่

หนวยที่

4

2

5-9 ก.ค.64

การบวกจำนวน
สองจำนวน
ที่ผลบวกไมเกิน
10

ตัวชี้วัด

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 - หาคาของตัวไมทราบคา
ในประโยคสัญลักษณแสดงการ
บวกและประโยคสัญลักษณแสดง
การลบของจำนวนนับไมเกิน 100
และ 0

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู

- ความหมายของการบวก



ความหมาย ของการลบ
การหาผลบวก การหาผล
ลบ และความสัมพันธของ
การบวกและการลบ

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

ควรรู


- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1 เลม 1 หนา 6280
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1หนา 45-53
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

5

2

12-16 ก.ค.64

การบวกจำนวน
สองจำนวน
ที่ผลบวกไมเกิน
10

ค 1.1 ป.1/4 - หาคาของตัวไมทราบคา

- ความหมายของการบวก

ในประโยคสัญลักษณแสดงการ

ความหมาย ของการลบ

บวกและประโยคสัญลักษณแสดง

การหาผลบวก การหาผล

การลบของจำนวนนับไมเกิน 100

ลบ และความสัมพันธของ

และ 0

การบวกและการลบ



- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1 เลม1 หนา 81100
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1หนา 54-64
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

4

สัปดาหที่

หนวยที่

6

2

19-23 ก.ค.64

ตัวชี้วัด

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/5 - แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย
ปญหา การบวกและโจทยปญ
 หา
การบวกจำนวน
การลบ ของจำนวนนับไมเกิน 100
สองจำนวน
และ 0
ที่ผลบวกไมเกิน
10

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู

- การแกโจทยปญหาการ
บวก โจทยปญหา การลบ
และการสรางโจทยปญหา
พรอมทั้งหาคำตอบ



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1เลม1หนา 101109
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1หนา 65-71
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

7

3

26-30 ก.ค.64

การลบจำนวน
สองจำนวนที่
ตัวตั้งไมเกิน 10

ค 1.1 ป.1/4 - หาคาของตัวไมทราบคา
ในประโยค สัญลักษณแสดงการ

- ความหมายของการบวก

ความหมาย ของการลบ

บวกและ ประโยคสัญลักษณแสดง การหาผลบวก การหาผล
การลบของ จำนวนนับไมเกิน 100 ลบ และความสัมพันธของ
และ 0

การบวกและการลบ



- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1เลม 1หนา 110128
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1หนา 72-81
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

5

สัปดาหที่

หนวยที่

8

3

2-6 ส.ค.64

การลบจำนวน
สองจำนวนที่
ตัวตั้งไมเกิน 10

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 - หาคาของตัวไมทราบคา

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู


ความหมายของการบวก
ความหมาย ของการลบ
ในประโยค สัญลักษณแสดงการ
บวกและ ประโยคสัญลักษณแสดง การหาผลบวก การหาผล
การลบของ จำนวนนับไมเกิน 100 ลบ และความสัมพันธของ
การบวกและการลบ
และ 0
-



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1เลม1หนา 129148
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1หนา 82-92
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

9
9-13 ส.ค.64

3

ค 1.1 ป.1/5 - แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย
ปญหา การบวกและโจทยปญ
 หา
การลบจำนวน
การลบ ของจำนวนนับไมเกิน 100
สองจำนวนที่
และ 0
ตัวตั้งไมเกิน 10

- การแกโจทยปญหาการ
บวก โจทยปญหา การลบ
และการสรางโจทยปญหา
พรอมทั้งหาคำตอบ



- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1เลม1 หนา 149161
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1หนา 93-101
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

6

สัปดาหที่

หนวยที่

12

4

ค 1.1 ป.1/1 - บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆแสดง

30-31 ส.ค.,1-3
ก.ย.64

จำนวนนับ

ค 1.1 ป.1/3 สิ่งตาง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด
อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก

11 ถึง 20

ตัวชี้วัด

รหัสตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู

- การแสดงจำนวนนับ
ไมเกิน 20 ในรูปความ



5

สัมพันธของจำนวนแบบ
ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ ไมเกิน สวนยอย - สวนรวม
100 และ 0
- การเรียงลำดับจำนวน
- เรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน

6-10 ก.ย.64

การบวก การ
ลบจำนวนนับ
ไมเกิน 20

ค 1.1 ป.1/4 - หาคาของตัวไมทราบคา
ในประโยค สัญลักษณแสดงการ

197
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1 หนา 116-120
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

- ความหมายของการบวก

ความหมาย ของการลบ

บวกและ ประโยคสัญลักษณแสดง การหาผลบวก การหาผล
การลบของ จำนวนนับไมเกิน 100 ลบ และความสัมพันธของ
และ 0

- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1เลม1หนา 189-

100 และ 0 ตัง้ แต 3 ถึง 5 จำนวน

13

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

ควรรู


การบวกและการลบ



- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1เลม1หนา 198220
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1 หนา 121-132
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

7

สัปดาหที่

หนวยที่

14

5

13-17 ก.ย.64

การบวก การ
ลบจำนวนนับ
ไมเกิน 20

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 - หาคาของตัวไมทราบคา

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู

- ความหมายของการบวก



ความหมาย ของการลบ
บวกและ ประโยคสัญลักษณแสดง การหาผลบวก การหาผล
การลบของ จำนวนนับไมเกิน 100 ลบ และความสัมพันธของ
การบวกและการลบ
และ 0
ในประโยค สัญลักษณแสดงการ

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

ควรรู


- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1เลม1หนา 221240
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1 หนา 133-145
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

15
20-24 ก.ย.64

5

ค 1.1 ป.1/5 - แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย
ปญหา การบวกและโจทยปญ
 หา
การบวก การ
การลบ ของจำนวนนับไมเกิน 100
ลบจำนวนนับ
และ 0
ไมเกิน 20

- การแกโจทยปญหาการ
บวก โจทยปญหา การลบ
และการสรางโจทยปญหา
พรอมทั้งหาคำตอบ



- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1เลม1หนา 241261
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 1 หนา 146-158
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

8

สัปดาหที่

หนวยที่

16

6

27-30 ก.ย.,1
ต.ค. 64

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค 3.1 ป.1/1 - ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพ
ในการหาคำตอบของโจทยปญหา
แผนภูมิรูปภาพ
เมื่อกำหนดรูป 1 รูปแทน 1 หนวย

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู


ควรรู



- การอานแผนภูมิรูปภาพ

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1 เลม 1หนา 262277
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.
1 เลม 1 หนา 159-168
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

17

7

4-8 ต.ค. 64

การวัดน้ำหนัก

ค 2.1 ป.1/2 - วัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก
เปนกิโลกรัมเปนขีด

- การวัดน้ำหนักโดยใช
หนวยที่ไมใชหนวย
มาตรฐาน
- การวัดน้ำหนักเปน
กิโลกรัม เปนขีด



- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1 เลม 1หนา 278296
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.
1 เลม 1 หนา 169-179
- เครื่องชั่ง
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

9
ตองรู


หนวยที่

18

7



7



11-15 ต.ค.64

19
18-22 ต.ค.64

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

สัปดาหที่

ค 2.1 ป.1/2 - วัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก - การเปรียบเทียบน้ำหนักเปน
กิโลกรัม เปนขีด
การวัดน้ำหนัก
เปนกิโลกรัมเปนขีด

ค 2.1 ป.1/2 - วัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก - การแกโจทยปญหาการบวก
การลบ เกี่ยวกับน้ำหนักที่มี
การวัดน้ำหนัก
เปนกิโลกรัมเปนขีด
หนวยเปนกิโลกรัม เปนขีด

ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1 เลม 1หนา 297308
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.
1 เลม 1หนา 180-188
- เครื่องชั่ง
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/
- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1 เลม 1หนา 309317- แบบฝกหัด สสวท.
คณิตศาสตร ป.1 เลม 1 หนา 189197
- เครื่องชั่ง
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book1/

10

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู


ควรรู


20
25-29 ต.ค. 64

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- แบบทดสอบ

- ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ตองรู

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู

6

1

11
กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา ................คณิตศาสตร .......... รหัสวิชา .........ค 11101......... ชั้น ......ป.1......... ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
โรงเรียน ....................................................................สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หนวยการเรียนรู........................7.........................หนวย เวลา ......100.............. ชั่วโมง
ครูผสู อน ........................................................................................................................
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1

ตัวชี้วัด
- บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ

สาระการเรียนรู
แกนกลาง
- กำรบอกอันดับที

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

1

8

1-5 พ.ย. 64

การบอก

แสดง สิ่งตาง ๆ ตามจำนวนที่

ป.1 เลม 2 หนา 2-12

ตำแหนง

กำหนด อานและเขียนตัวเลข

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.1

และอันดับที่

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดง

เลม 2หนา 2-7

จำนวนนับ ไมเกิน 100 และ

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

0
2

8

8-12 พ.ย. 64

การบอก

แสดง สิ่งตาง ๆ ตามจำนวนที่ ทีละ 10

ตำแหนง

กำหนด อานและเขียนตัวเลข - การอานและการเขียน

และอันดับที่

ค 1.1 ป.1/1

- บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ

ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย

- การนับทีละ 1 และ

ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยแสดงจำนวน



- หนังสือแบบเรียน สสวท. คณิตศาสตร

- หนังสือแบบเรียน สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 2หนา 13-21

12

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

ตองรู


ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

แสดงจำนวนนับ ไมเกิน 100

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.1

และ 0

เลม 2 หนา 8-13
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

3

9

15-19 พ.ย. 64

รูปเรขาคณิต

ค 2.2 ป.1/1



- จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูป

- ลักษณะของทรง

สี่เหลี่ยม วงกลมวงรี ทรง

สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรง

ป.1 เลม 2 หนา 22-32

สี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม

กลมทรงกระบอก กรวย

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.1

ทรงกระบอก และกรวย

- หนังสือแบบเรียน สสวท. คณิตศาสตร

เลม 2 หนา 14-18
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

13

สัปดาหที่

หนวยที่

4

9

22-26 พ.ย. 64

รูปเรขาคณิต

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค 2.2 ป.1/1 - จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูป

สาระการเรียนรู
แกนกลาง
- ลักษณะของรูป

ตองรู


ควรรู



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียน สสวท.

สี่เหลี่ยม วงกลมวงรี ทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม

คณิตศาสตร ป.1 เลม2 หนา 33-48

มุมฉาก ทรงกลมทรงกระบอก

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร

วงกลม และวงรี

และกรวย

ป.1 เลม 2 หนา 19-29
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

5

9

29 พ.ย. -3 ธ.ค.

รูปเรขาคณิต

64

ค 1.2 ป.1/1 - ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูป - แบบรูปซ้ำของจำนวน
ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

รูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ



- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1 เลม 2 หนา 49-64

ทีละ 1 และทีละ 10 และระบุรูป

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร

ที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขา

ป.1 เลม 2 หนา 30-40

คณิตและ รูปอืน่ ๆ ที่สมาชิกใน

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

แตละชุดที่ซ้ำ มี 2 รูป

14

สัปดาหที่

หนวยที่

6

10

6-10 ธ.ค. 64

จำนวนนับ
21 ถึง 100

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 - บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆแสดง
ค 1.1 ป.1/2 สิ่งตาง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด
อานและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ ไมเกิน
100 และ 0
- เปรียบเทียบจำนวนนับไมเกิน
100 และ 0 โดยใชเครื่องหมาย
=≠><

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู


- การนับทีละ 1 และ

ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียน สสวท.

ทีละ 10

คณิตศาสตร ป.1 เลม 2 หนา 66-96

- การอานและการเขียน

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร

ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข

ป.1 เลม 2 หนา 41-59

ไทยแสดงจำนวน

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

- หลัก คาของเลขโดดใน
แตละหลักและ การเขียน
ตัวเลขแสดงจำนวนในรูป
กระจาย
- การเปรียบเทียบจำนวน
และการใช เครื่องหมาย
=≠><

15
สัปดาหที่

หนวยที่

7

10

13-17 ธ.ค. 64

จำนวนนับ
21 ถึง 100

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/3 - เรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู

- การเรียงลำดับจำนวน

ค 1.2 ป.1/1 100 และ 0 ตัง้ แต 3 ถึง 5 จำนวน - แบบรูปของจำนวนที่

คณิตศาสตร ป.1 เลม 2 หนา 97-113

- ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูป

เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร

ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

และทีละ 10

ป.1 เลม 2 หนา 60-70
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

ทีละ 1 และทีละ 10 และระบุรูปที่
หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขา

8

11

22-24 ธ.ค. 64

การวัด
ความยาว

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ควรรู
ประกอบการจัดการเรียนรู

 - หนังสือแบบเรียน สสวท.

คณิตและ รูปอืน่ ๆ ที่สมาชิกในแต
ละชุดที่ซ้ำ มี 2 รูป
ค 2.1 ป.1/1 - วัดและเปรียบเทียบความยาว
- การวัดความยาวโดยใช
เปนเซนติเมตรเปนเมตร



- หนังสือแบบเรียน สสวท.

หนวยที่ไมใชหนวย

คณิตศาสตร ป.1 เลม 2 หนา 114-

มาตรฐาน

128
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 2 หนา 71-78
- เครื่องมือที่ใชวัดความยาว
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

16
สัปดาหที่

หนวยที่

9

11

27-31 ธ.ค. 64

การวัด

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค 2.1 ป.1/1 - วัดและเปรียบเทียบความยาว
เปนเซนติเมตรเปนเมตร

ความยาว

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู


- การวัดความยาวเปน

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

ควรรู


- หนังสือแบบเรียน สสวท.

เซนติเมตรเปนเมตร

คณิตศาสตร ป.1 เลม2 หนา 129-

- การเปรียบเทียบความ

144

ยาวเปนเซนติเมตร

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร

เปนเมตร

ป.1 เลม 2 หนา 79-87
- เครื่องมือที่ใชวัดความยาว
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

10

11

3-7 ม.ค. 65

การวัด
ความยาว

ค 2.1 ป.1/1 - วัดและเปรียบเทียบความยาว
เปนเซนติเมตรเปนเมตร

- การแกโจทยปญหาการ



- หนังสือแบบเรียน สสวท.

บวก การลบ เกี่ยวกับ

คณิตศาสตร ป.1 เลม2 หนา 145-

ความยาวที่มีหนวย

152

เปนเซนติเมตร เปนเมตร

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 2 หนา 88-92
- เครื่องมือที่ใชวัดความยาว
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

17

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

หนวยที่

11

12

10-14 ม.ค. 65

การบวกที่

ในประโยคสัญลักษณแสดงการ

ความหมาย ของการลบ

คณิตศาสตร ป.1 เลม2 หนา 154-

ผลบวกไมเกิน

บวกและประโยคสัญลักษณแสดง

การหาผลบวก การหาผล

160

100

การลบของจำนวนนับไมเกิน 100

ลบ และความสัมพันธของ

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.

และ 0

การบวกและการลบ

1 เลม 2 หนา 93-95

ค 1.1 ป.1/4 - หาคาของตัวไมทราบคา

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู


- ความหมายของการบวก

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สัปดาหที่

ควรรู


- หนังสือแบบเรียน สสวท.

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

ค 1.1 ป.1/4 - หาคาของตัวไมทราบคา

- ความหมายของการบวก



12

12

- หนังสือแบบเรียน สสวท.

17-21 ม.ค. 65

การบวกที่

ในประโยคสัญลักษณแสดงการ

ความหมาย ของการลบ

คณิตศาสตร ป.1 เลม2 หนา 161-

ผลบวกไมเกิน

บวกและประโยคสัญลักษณแสดง

การหาผลบวก การหาผล

168

100

การลบของจำนวนนับไมเกิน 100

ลบ และความสัมพันธของ

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร

และ 0

การบวกและการลบ

ป.1 เลม 2 หนา 96-101
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/
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รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

หนวยที่

13

12

24-28 ม.ค. 65

การบวกที่

ในประโยคสัญลักษณแสดงการ

ความหมาย ของการลบ

คณิตศาสตร ป.1 เลม2 หนา 169-

ผลบวกไมเกิน

บวกและประโยคสัญลักษณแสดง

การหาผลบวก การหาผล

177

100

การลบของจำนวนนับไมเกิน 100

ลบ และความสัมพันธของ

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร

และ 0

การบวกและการลบ

ป.1 เลม 2 หนา 102-108

ค 1.1 ป.1/4 - หาคาของตัวไมทราบคา

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู


- ความหมายของการบวก

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สัปดาหที่

ควรรู


- หนังสือแบบเรียน สสวท.

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

14

13

31 ม.ค.–4 ก.พ. การลบจำนวนที่
65

ค 1.1 ป.1/4 - หาคาของตัวไมทราบคา

- ความหมายของการบวก



- หนังสือแบบเรียน สสวท.

ในประโยคสัญลักษณแสดงการ

ความหมาย ของการลบ

คณิตศาสตร ป.1 เลม2 หนา 178-

ตัวตั้งไมเกิน

บวกและประโยคสัญลักษณแสดง

การหาผลบวก การหาผล

188

100

การลบของจำนวนนับไมเกิน 100

ลบ และความสัมพันธของ

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร

และ 0

การบวกและการลบ

ป.1 เลม 2 หนา 109-114
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

19

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

หนวยที่

15

13

7-11 ก.พ. 65

การลบจำนวนที่

ในประโยคสัญลักษณแสดงการ

ความหมาย ของการลบ

คณิตศาสตร ป.1 เลม2 หนา 189-

ตัวตั้งไมเกิน

บวกและประโยคสัญลักษณแสดง

การหาผลบวก การหาผล

204

100

การลบของจำนวนนับไมเกิน 100

ลบ และความสัมพันธของ

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร

และ 0

การบวกและการลบ

ป.1 เลม 2 หนา 115-125

ค 1.1 ป.1/4 - หาคาของตัวไมทราบคา

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู


- ความหมายของการบวก

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สัปดาหที่

ควรรู


- หนังสือแบบเรียน สสวท.

https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

16

13

14-18 ก.พ. 65 การลบจำนวนที่

ค 1.1 ป.1/4 - หาคาของตัวไมทราบคา

- ความหมายของการบวก



- หนังสือแบบเรียน สสวท.

ในประโยคสัญลักษณแสดงการ

ความหมาย ของการลบ

คณิตศาสตร ป.1 เลม2 หนา 205-

ตัวตั้งไมเกิน

บวกและประโยคสัญลักษณแสดง

การหาผลบวก การหาผล

217

100

การลบของจำนวนนับไมเกิน 100

ลบ และความสัมพันธของ

- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร

และ 0

การบวกและการลบ

ป.1 เลม 2 หนา 126-134
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

20

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู


- การแกโจทยปญหาการ

ค 1.1 ป.1/5 - แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย
ปญหา การบวกและโจทยปญ
 หา บวก โจทยปญหา การลบ
21-25 ก.พ. 65 โจทยปญหาการ
การลบ ของจำนวนนับไมเกิน 100 และการสรางโจทยปญหา
บวกและโจทย
และ 0
ปญหาการลบ
พรอมทั้งหาคำตอบ
17

14

เอกสาร / สือ่ /อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

ควรรู


- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1 เลม2 หนา 218236
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 2 หนา 135-146
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

ค 1.1 ป.1/5 - แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย
- การแกโจทยปญหาการ
ปญหา การบวกและโจทยปญ
 หา บวก โจทยปญหา การลบ
28 ก.พ.- 4 มี.ค. โจทยปญหาการ
การลบ ของจำนวนนับไมเกิน 100 และการสรางโจทยปญหา
65
บวกและโจทย
และ 0
ปญหาการลบ
พรอมทั้งหาคำตอบ
18

14



- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1 เลม 2 หนา 237252
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 2 หนา 147-155
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

21
สัปดาหที่
19
7-11 มี.ค. 65

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง ตองรู


- การแกโจทยปญหาการ

ค 1.1 ป.1/5 - แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย
ปญหา การบวกและโจทยปญ
 หา บวก โจทยปญหา การลบ
โจทยปญหาการ
การลบ ของจำนวนนับไมเกิน 100 และการสรางโจทยปญหา
บวกและโจทย
และ 0
ปญหาการลบ
พรอมทั้งหาคำตอบ
14

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

ควรรู


- หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.1เลม 2 หนา 253264
- แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร
ป.1 เลม 2 หนา 156-162
https://proj14.ipst.ac.th/p1/p1math-book2/

20
14-18 มี.ค. 65

- ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ตองรู
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู

- แบบทดสอบ
5
4

22
กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค 12101 ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
หนวยการเรียนรู 5 หนวย เวลา 100 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน................................................................................ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ครูผสู อน ................................................................................................................
สัปดาหที่

หนวยที่

(1)

1

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิงตาง ๆ
แสดงสิ่งตางๆ ตามจำนวน
14-18 มิ.ย. จำนวนนับ
ที่กำหนดอานและเขียน
2564
ไมเกิน 1,000
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
และ 0
ไทยตัวหนังสือแสดง
จำนวนนับ
ไมเกิน 1,000 และ 0

สาระการเรียนรูแกนกลาง

(จำนวนนับไมเกิน 1,000
และ 0)

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อืน่ ๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท.
ป.2 เลม 1 บทที่ 1 (หนาที่ 5-20)

- การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ
10 และทีละ 100

- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท.ป.2

- การอานและการเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจำนวน

- แผนตารางรอย

เลม 1 บทที่ 1 (หนาที่ 3-10)

- ตัวนับ ไมไอศกรีม
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-001/

23

สัปดาหที่

หนวยที่

(2)

1

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิงตาง ๆ
แสดงสิ่งตางๆ ตามจำนวน
21-25 มิ.ย. จำนวนนับ
ที่กำหนดอานและเขียน
ไมเกิน 1,000
ตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลข
และ 0
ไทยตัวหนังสือแสดง
จำนวนนับไมเกิน 1,000
และ 0

สาระการเรียนรูแกนกลาง

(จำนวนนับไมเกิน 1,000
และ 0)

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท.
ป.2 เลม 1 บทที่ 1 (หนาที่ 21-24)

- การอานและการเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
และตัวหนังสือแสดงจำนวน

- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท.ป.2
เลม 1 บทที่ 1 (หนาที่ 11-13)
- แผนตารางรอย แผนตารางสิบ

- หลัก คาของเลขโดดในแต
ละหลักและการเขียนตัวเลข
แสดงจำนวนในรูปกระจาย

- แผนตารางหนวย
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-004/

ค 1.1 ป.2/2 เปรียบเทียบจำนวนนับไม (จำนวนนับไมเกิน 1,000
เกิน 1,000 และ 0 โดยใช และ 0)
28-30 มิ.ย.- จำนวนนับ
เครื่องหมาย
- การเปรียบเทียบและ
2 ก.ค. ไมเกิน 1,000
=≠><
เรียงลำดับจำนวน
และ 0
(3)

1



- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท.
ป.2 เลม 1 บทที่ 1 (หนาที่ 25-40)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท.ป.2
เลม 1 บทที่ 1 (หนาที่ 14-23)
- บัตรภาพ บัตรตัวเลข

24

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู


ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-005/

(4)
5-9 ก.ค.

ค 1.1 ป.2/3 เรียงลำดับจำนวนนับไม
(จำนวนนับไมเกิน 1,000
เกิน 1,000และ 0 ตั้งแต 3 และ 0)
จำนวนนับ
ถึง 5 จำนวนจาก
- จำนวนคู จำนวนคี่
ไมเกิน 1,000
สถานการณตาง ๆ
และ 0
1



- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร สสวท.
ป.2 เลม 1 บทที่ 1 (หนาที่ 41-56)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 1 (หนาที่ 24-33)
- ตารางรอย
- บัตรตัวเลข
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-009

25

สัปดาหที่
(5)
12-16 ก.ค.

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ค 1.1 ป.2/4 หาคาของตัวไมทราบคาใน (การบวกและการลบจำนวน
ประโยคสัญลักษณแสดง
นับไมเกิน 1,000)
การบวก
การบวกและประโยค
และการลบ
- การบวกและการลบ
สัญลักษณแสดงการลบของ
จำนวนนับ
- การหาผลบวกโดยการตั้ง
จำนวนนั
บ
ไม
เ
กิ
น
1,000
ไมเกิน
บวกไมมีการทดและมีการทด
และ
0
1,000
2

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร สสวท.
ป.2 เลม 1 บทที่ 2 (หนาที่ 58-72)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 2 (หนาที่ 36-44)
- บัตรภาพแสดงเสนจำนวน
- บัตรโจทยการบวก
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-013

(6)
19-23 ก.ค.

ค 1.1 ป.2/4 หาคาของตัวไมทราบคาใน (การบวกและการลบจำนวน
ประโยคสัญลักษณแสดง
นับไมเกิน 1,000)
การบวก
การบวกและประโยค
และการลบ
- การบวกและการลบ
สัญลักษณแสดงการลบของ
จำนวนนับ
- การหาผลบวกโดยการตั้ง
จำนวนนั
บ
ไม
เ
กิ
น
1,000
ไมเกิน
บวกไมมีการทดและมีการทด
และ
0
1,000
-การบวกสามจำนวน
2



- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร สสวท.
ป.2 เลม 1 บทที่ 2 (หนาที่ 73-88)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 2 (หนาที่ 45-55)
- บัตรตัวเลข บัตรภาพ- บัตรโจทย
การบวก

26

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู


ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-015

(7)

2

26-30 ก.ค.

การบวก
และการลบ
จำนวนนับ
ไมเกิน
1,000

ค 1.1 ป.2/4

หาคาของตัวไมทราบคาใน
ประโยคสัญลักษณแสดง
การบวกและประโยค
สัญลักษณแสดงการลบ
ของ
จำนวนนับไมเกิน 1,000
และ 0

(การบวกและการลบจำนวน
นับไมเกิน 1,000)
- การบวกและการลบ
- การหาผลลบโดยการตั้งลบ
ไมมีการกระจายและมีการ
กระจาย



- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร
สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 2
(หนาที่ 89-112)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 2 (หนาที่ 56-72)
- บัตรตัวเลข บัตรภาพ
- บัตรโจทยการลบ
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-018

27

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู


(8)

2

ค 1.1 ป.2/4

(การบวกและการลบจำนวน



2-6 ส.ค.

การบวก

หาคาของตัวไมทราบคาใน
ประโยคสัญลักษณแสดง
การบวกและประโยค
สัญลักษณแสดงการลบ
ของ

และการลบ
จำนวนนับ
ไมเกิน
1,000

จำนวนนับไมเกิน 1,000
และ 0

นับไมเกิน 1,000)
- การบวกและการลบ
- การหาคาของตัวไมทราบคา
ในประโยคสัญลักษณการบวก
และประโยคสัญลักษณการลบ

ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร
สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 2
(หนาที่ 113-120)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 2 (หนาที่ 73-77)
- บัตรตัวเลข บัตรภาพ
- บัตรโจทยการบวกและการลบ
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-022

28

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

(9)

2

ค 1.1 ป.2/8

9-13 ส.ค.

การบวก
และการ
ลบจำนวน
นับไมเกิน
1,000

ตัวชี้วัด
แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหา 2 ขั้นตอน
ของจำนวนนับไมเกิน
1,000 และ 0

สาระการเรียนรูแกนกลาง

(การบวกและการลบจำนวน

ตองรู


ควรรู



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร

นับไมเกิน 1,000)

สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 2

- การแกโจทยปญหาและการ
สรางโจทยปญหา พรอมทั้งหา
คำตอบ

(หนาที่ 121-136)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 2 (หนาที่ 78-88)
- บัตรโจทยปญ
 หา
- แถบบารโมเดล
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-023

29

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

(10)

2

ค 1.1 ป.2/8

16-20 ส.ค.

การบวก
และการ
ลบจำนวน
นับไมเกิน
1,000

ตัวชี้วัด
แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหา 2 ขั้นตอน
ของจำนวนนับไมเกิน
1,000 และ 0

สาระการเรียนรูแกนกลาง

(การบวกและการลบจำนวน
นับไมเกิน 1,000)
- การแกโจทยปญหาและการ
สรางโจทยปญหา พรอมทั้งหา
คำตอบ

ตองรู


ควรรู



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร
สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 2
(หนาที่ 137-145)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 2 (หนาที่ 89-93)
- บัตรโจทยปญ
 หา
- แถบบารโมเดล
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-025

30

สัปดาหที่

หนวยที่

(11)

3

23-27 ส.ค.

การวัด
ความยาว

(12)

3

30-31 ส.ค.,1- การวัด
ความยาว
3 ก.ย.

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ค 2.1 ป.2/2 วัดและเปรียบเทียบความ
ยาว เปนเมตรและ
เซนติเมตร

(การวัดความยาว)

ค 2.1 ป.2/2 วัดและเปรียบเทียบความ
ยาว เปนเมตรและ
เซนติเมตร

(การวัดความยาว)

ตองรู



- การวัดความยาวเปนเมตร
และเซนติเมตร

- การคาดคะเนความยาวเปน
เมตร
- การเปรียบเทียบความยาว
โดยใชความสัมพันธระหวาง
เมตรกับเซนติเมตร



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร
สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 3
(หนาที่ 146-164)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 3 (หนาที่ 94-104)
- ไมบรรทัด สายวัดชนิดตลับ
- ไมเมตร
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-026
- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร
สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 3
(หนาที่ 165-180)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 3 (หนาที่ 105-114)
- ไมบรรทัด สายวัดชนิดตลับ
- ไมเมตร

31

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู


ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-029

(13)
6-10 ก.ย.

3

ค 2.1 ป.2/3 แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาการบวก การ
การวัด
ลบเกี่ยวกับความยาวที่มี
ความยาว
หนวยเปนเมตรและ
เซนติเมตร

(การวัดความยาว)
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
ความยาวที่มีหนวยเปนเมตร
และเซนติเมตร



- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร
สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 3
(หนาที่ 181-189)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 3 (หนาที่ 115-120)
- ไมบรรทัด สายวัดชนิดตลับ
- บัตรโจทยปญ
 หา
http://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-032

32
หนวยที่
สัปดาหที่

รหัสตัวชี้วัด

(14)

4

13-17 ก.ย.

การวัด
น้ำหนัก

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ค 2.1 ป.2/4 วัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก (การวัดน้ำหนัก)
เปนกิโลกรัมและกรัม
- การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัม
กิโลกรัมและขีด
และกรัม กิโลกรัมและขีด
- การคาดคะเนน้ำหนักเปน
กิโลกรัม

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร
สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 4
(หนาที่ 190-212)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 4 (หนาที่ 123-136)
- เครื่องชั่งสปริง
- เครื่องชั่งแบบใชตัวเลข
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-034

33

สัปดาหที่

หนวยที่

(15)

4

20-24 ก.ย.

การวัด
น้ำหนัก

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู



ค 2.1 ป.2/4 วัดและเปรียบเทียบน้ำหนัก (การวัดน้ำหนัก)
เปนกิโลกรัมและกรัม
- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดย
กิโลกรัมและขีด
ใชความสัมพันธระหวาง
กิโลกรัมกับกรัม
กิโลกรัมกับขีด

(16)

4

27-30 ก.ย.,1

การวัด
น้ำหนัก

ต.ค.

ค 2.1 ป.2/5 แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาการบวก การ
ลบเกี่ยวกับน้ำหนัก
ที่มีหนวยเปนกิโลกรัมและ
กรัมกิโลกรัมและขีด

(การวัดน้ำหนัก)
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
น้ำหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัม
และกรัม กิโลกรัมและขีด



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร
สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 4
(หนาที่ 213-220)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 4 (หนาที่ 137-140)
- เครื่องชั่งสปริง
- เครื่องชั่งแบบใชตัวเลข
- บัตรภาพแสดงน้ำหนักสิ่งของตางๆ
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-038
- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร
สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 4
(หนาที่ 221-237)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 4 (หนาที่ 141-152)
- บัตรโจทยปญ
 หาเกี่ยวกับน้ำหนัก

34

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู


ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-042

(17)

5

4-8 ต.ค.

การคูณ

ค 1.1 ป.2/5 หาคาของตัวไมทราบคาใน
ประโยคสัญลักษณแสดง
การคูณของจำนวน 1 หลัก
กับจำนวนไมเกิน 2 หลัก

(การคูณ)
ความหมายของการคูณ
ความหมายของการหาร การ
หาผลคูณ การหาผลหาร
และเศษ และความสัมพันธ
ของการคูณและการหาร



- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร
สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 5
(หนาที่ 238-256)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 5 (หนาที่ 154-163)
- ตารางสูตรคูณแม 2-12
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-047/

(18)

5

11-15 ต.ค.

การคูณ

ค 1.1 ป.2/5 หาคาของตัวไมทราบคาใน
ประโยคสัญลักษณแสดง
การคูณของจำนวน 1 หลัก
กับจำนวนไมเกิน 2 หลัก

(การคูณ)
ความหมายของการคูณ
ความหมายของการหาร การ
หาผลคูณ การหาผลหารและ
เศษ และความสัมพันธของ
การคูณและการหาร



- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร
สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 5
(หนาที่ 257-280)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 5 (หนาที่ 164-180)
- ตารางสูตรคูณแม 2-12

35

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู


(การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ
จำนวนหนึ่งหลัก)

ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- บัตรโจทยการคูณ
- บิงโกการคูณ
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-048

19

5

18-22 ต.ค.

การคูณ

ค 1.1 ป.2/5 หาคาของตัวไมทราบคาใน
ประโยคสัญลักษณแสดง
การคูณของจำนวน
1 หลักกับจำนวนไมเกิน 2
หลัก

(การคูณ)



- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร

ความหมายของการคูณ
ความหมายของการหาร การ
หาผลคูณ การหาผลหาร

สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 5

และเศษ และความสัมพันธ
ของการคูณและการหาร

เลม 1 บทที่ 5 (หนาที่ 181-184)

(การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ
จำนวนสองหลัก โดยการตั้ง
คูณ)

(หนาที่ 281-288)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
- ตารางสูตรคูณแม 2-12
- บัตรโจทยการคูณ
- บิงโกการคูณ
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-052/

36

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

20

การคูณ

ค 1.1 ป.2/8 แสดงวิธีหาคำตอบของ
(การคูณ)
โจทยปญหา 2 ขั้นตอนของ การแกโจทยปญ
 หาและการ
จำนวนนับไมเกิน
สรางโจทย ปญหา พรอมทั้ง
1,000 และ 0
หาคำตอบ

25-29 ต.ค.

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

สัปดาหที่

ตองรู


ควรรู



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

- หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร
สสวท. ป.2 เลม 1 บทที่ 5
(หนาที่ 221-237)
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.2
เลม 1 บทที่ 5 (หนาที่ 141-152)

- ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

- บัตรโจทยปญ
 หาการคูณ
- แบบทดสอบ
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-1/math-p2b1-055/
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ตองรู
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู

8
2

37
กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค 12101 ชั้นประถมศึกษาที่ 2
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 100 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณของการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)
โรงเรียน................................................................... สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

21

6

ค 1.1 ป.2/6

1-5 พ.ย.

การหาร

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

- หาคาของตัวไมทราบคา - ความหมายของการคูณ
ในประโยคสัญลักษณ

ความหมายของการหาร การหา

แสดงการหารที่ตัวตั้งไม

ผลคูณ การหาผลหารและเศษ

เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1

และความสัมพันธของการคูณ

หลักโดยที่ผลหารมี 1

และการหาร

หลักทั้งหารลงตัวและหาร - การบวก ลบ คูณ หารระคน
ไมลงตัว

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่
4 – 16
แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2
เลม 2 หนาที่ 2 – 10
สื่อ ตัวนับ จานกระดาษ บัตรภาพ
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-001
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-003/

38
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

22

6

ค 1.1 ป.2/6

8-12 พ.ย.

การหาร

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

- หาคาของตัวไมทราบคา - ความหมายของการคูณ

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.

ในประโยคสัญลักษณ

ความหมายของการหาร การหา

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

แสดงการหารที่ตัวตั้งไม

ผลคูณ การหาผลหารและเศษ

17 – 24

เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1

และความสัมพันธของการคูณ

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร

หลักโดยที่ผลหารมี 1

และการหาร

ป.2 เลม2 หนาที่ หนา 11 – 20

หลักทั้งหารลงตัวและหาร - การแกโจทยปญหาและการ

สื่อ ตัวนับ จานกระดาษ บัตรภาพ

ไมลงตัว

สรางโจทยปญหา พรอมทั้งหา

ตารางสูตรคูณ

คำตอบ

สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-004/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-005/

39
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

23

6

ค 1.1 ป.2/6

15-19 พ.ย.

การหาร

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

- หาคาของตัวไมทราบคา - ความหมายของการคูณ

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.

ในประโยคสัญลักษณ

ความหมายของการหาร การหา

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

แสดงการหารที่ตัวตั้งไม

ผลคูณ การหาผลหารและเศษ

25 – 36

เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1

และความสัมพันธของการคูณ

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2

หลักโดยที่ผลหารมี 1

และการหาร

เลม 2 หนาที่ หนา 21 – 29

หลักทั้งหารลงตัวและหาร - การแกโจทยปญหาและการ

สื่อ ตัวนับ ตารางสูตรคูณ

ไมลงตัว

สรางโจทยปญหา พรอมทั้งหา

สื่อออนไลน

คำตอบ

https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-006/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-007/

40
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

24

6

ค 1.1 ป.2/6

22-26 พ.ย.

การหาร

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

- หาคาของตัวไมทราบคา - ความหมายของการคูณ
ในประโยคสัญลักษณ

ความหมายของการหาร การหา

แสดงการหารที่ตัวตั้งไม

ผลคูณ การหาผลหารและเศษ

เกิน 2 หลัก ตัวหาร 1

และความสัมพันธของการคูณ

หลักโดยที่ผลหารมี 1

และการหาร

หลักทั้งหารลงตัวและหาร - การแกโจทยปญหาและการ
ไมลงตัว

สรางโจทยปญหา พรอมทั้งหา
คำตอบ

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่
37 – 57
แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2
เลม 2 หนาที่ 29 – 38
สื่อ ตัวนับ บัตรภาพ บัตรโจทยการ
หาร
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-008/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-009/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-010/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-011/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-012/

41
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

25

7

ค 2.1 ป.2/1

- การบอกเวลาเปนนาิกาและ

29-30 พ.ย.,

เวลา

- แสดงวิธีหำคำตอบของ
โจทยปญหาแสดงวิธีหา
คำตอบของโจทยปญหา
เปนหนวยเดียวกัน

1-3 ธ.ค.

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.

นาที (ชวง 5 นาที)

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

- การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง

60 - 72

เปนนาที

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2

- การเปรียบเทียบระยะเวลา

เลม 2 หนาที่ 39 - 44

เปนชั่วโมงเปนนาที

สื่อ ปฏิทิน

- การอานปฏิทิน

นาิกาจริงหรือนาิกาจำลอง

- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ

สื่อออนไลน

เวลา

https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-013/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-014/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-015/

42
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

26

7

ค 2.1 ป.2/1

- การบอกเวลาเปนนาิกาและ

6-10 ธ.ค.

เวลา

- แสดงวิธีหำคำตอบของ
โจทยปญหาแสดงวิธีหา
คำตอบของโจทยปญหา
เปนหนวยเดียวกัน

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.

นาที (ชวง 5 นาที)

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

- การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง

73 - 80

เปนนาที

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2

- การเปรียบเทียบระยะเวลา

เลม 2 หนาที่ 44 - 55

เปนชั่วโมงเปนนาที

สื่อ ปฏิทิน

- การอานปฏิทิน

นาิกาจริงหรือนาิกาจำลอง

- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ

บัตรแสดงเวลา

เวลา

สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-016/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-017/

43
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

27

7

ค 2.1 ป.2/1

- แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาแสดงวิธีหา
คำตอบของโจทยปญหา
เปนหนวยเดียวกัน

- การบอกเวลาเปนนาิกาและ

13-17 ธ.ค.

เวลา

นาที (ชวง 5 นาที)
- การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง
เปนนาที
- การเปรียบเทียบระยะเวลา
เปนชั่วโมงเปนนาที
- การอานปฏิทิน
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
เวลา

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.
คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่
81 - 93
แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2
เลม 2 หนาที่ 56 – 63
สื่อ นาิกาจริงหรือนาิกาจาลอง
บัตรภาพนาิกาที่แรเงาแสดง
ระยะเวลา นาิกาแบบใชตัวเลข
ชนิดตาง ๆ
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-018
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-019/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-020/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-030/

44
สัปดาหที่

หนวยที่

28

8

20-24 ธ.ค.

รหัสตัวชี้วัด
ค 2.1 ป.2/6

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

วัดและเปรียบเทียบ

- การวัดปริมาตรและความจุ

หนังสือแบบเรียน สสวท.

การวัด

ปริมาตรและความจุ

โดยใชหนวยที่ไมใชหนวย

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

ปริมาตร

เปนลิตร

มาตรฐาน

96 -104
แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2
เลม 2 หนาที่ 64 – 67
สื่อ แบบบันทึกกิจกรรม เครือ่ งตวง
ขวดน้ำ กระปอง แกวน้ำ
กระจาด ขาวสาร ไม
สำหรับปาด อุปกรณใสน้ำ
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-021/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-022/

45
สัปดาหที่

หนวยที่

29

8

27-31 ธ.ค.

รหัสตัวชี้วัด
ค 2.1 ป.2/6

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

วัดและเปรียบเทียบ

- การวัดปริมาตรและความจุ

หนังสือแบบเรียน สสวท.

การวัด

ปริมาตรและ

เปนชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

ปริมาตร

ความจุเปนลิตร

ลิตร

105 - 112
แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2
เลม 2 หนาที่ 68 - 73
สื่อ แบบบันทึก ชอนโตะ ชอนชา
ถวยตวง ภาชนะใสน้ำสี
ถาดหรือกะละมัง ถั่วเขียว
ทราย ไมสำหรับปาด และ น้ำ
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-023/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-024/

46
สัปดาหที่

หนวยที่

30

8

3-7 ม.ค.

รหัสตัวชี้วัด
ค 2.1 ป.2/6

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

วัดและเปรียบเทียบ

- การเปรียบเทียบปริมาตรและ

หนังสือแบบเรียน สสวท.

การวัด

ปริมาตรและ

ความจุเปนชอนชา ชอนโตะ

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

ปริมาตร

ความจุเปนลิตร

ถวยตวง ลิตร

113 - 128
แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2
เลม 2 หนาที่ 74 - 78
สื่อ บัตรภาพ แปง น้ำ ทราย น้ำสี
ไมสำหรับปาด ถวยพลาสติก ชอน
ชา ชอนโตะ ถวยตวง แบบบันทึก
ขวดน้ำอัดลม เหยือกน้ำ กระติกน้ำ
ถังน้ำ ถวยตวงขนาด 1 ลิตร
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-025/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-026/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-027

47
สัปดาหที่

หนวยที่

31

8

10-14 ม.ค.

รหัสตัวชี้วัด
ค 2.1 ป.2/6

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อืน่ ๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

วัดและเปรียบเทียบ

- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ

หนังสือแบบเรียน สสวท.

การวัด

ปริมาตรและ

ปริมาตรและความจุ ที่มีหนวย

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

ปริมาตร

ความจุเปนลิตร

เปนชอนชำชอนโตะถวยตวง

129 - 137

ลิตร

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2
เลม 2 หนาที่ 78 - 85
สื่อ ขันที่มีขนาดตางกัน 2 ใบ
แบบบันทึก โถแกวใสขนาดและ
รูปรางเดียวกัน 2 ใบ บัตรภาพ
บัตรโจทย
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-028/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-029/

48
สัปดาหที่

หนวยที่

32

9

17-21 ม.ค.

รหัสตัวชี้วัด

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

จำแนกและบอกลักษณะ

- ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม

รูปเรขา

ของรูปหลายเหลี่ยมและ

วงกลมและวงรี และการเขียน

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

คณิต

วงกลม

รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบ

140-148

ของรูป

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2

ค 2.2 ป.2/1

ตองรู



ควรรู


ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.

เลม 2 หนาที่ 86-91
สื่อ บัตรภาพรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลมและ
วงกลม แตละรูปมีขนาดตางกัน
และบัตรภาพรูปสี่เหลี่ยมที่ไมใชรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก สื่อของจริง
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-031/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-032/

49
สัปดาหที่

หนวยที่

33

9

24-28 ม.ค.

รหัสตัวชี้วัด

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

จำแนกและบอกลักษณะ

- ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม

รูปเรขา

ของรูปหลายเหลี่ยมและ

วงกลมและวงรี และการเขียน

คณิตศาสตร ป.2 เลม 1 หนาที่

คณิต

วงกลม

รูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบ

149 - 161

ของรูป

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2

ค 2.2 ป.2/1

ตองรู



ควรรู


ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.

เลม 1 หนาที่ 92 - 97
สื่อ แบบบันทึก บัตรภาพวงกลม
วงรีหลาย ๆ ขนาด บัตรภาพรูป
หลายเหลี่ยม กระดาษวงกลม
กระดาษวงรี แบบของรูปหลาย
เหลี่ยม
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-033/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-034/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-035/

50
รหัสตัวชี้วัด

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ

สัปดาหที่

หนวยที่

34

10

31 ม.ค., 1-4 ก.พ.

การบวก

คูณหารระคนของจำนวน - ความหมายของการคูณ

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

ลบ คูณ

นับไมเกิน 1,000 และ 0

ความหมายของการหาร การหา

164 - 168

หาร

ผลคูณ การหาผลหารและเศษ

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2

ระคน

และความสัมพันธของการคูณ

เลม 2 หนาที่ 98 – 99

และการหาร

สื่อ แบบของรูปเรขาคณิต

- การบวก ลบ คูณ หารระคน

แบบของรูปอื่น ๆ เชน ดาว ใบไม

ค 1.1 ป.2/6

ตัวชี้วัด
หาผลลัพธการบวก ลบ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- การบวกและการลบ

ตองรู



ควรรู


ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.

ดอกไม
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-036/

51
หนวยที่

35

10

7-11 ก.พ.

การบวก

คูณหารระคนของจำนวน - การแกโจทยปญหาและการ

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

ลบ คูณ

นับไมเกิน 1,000 และ 0

สรางโจทยปญหา พรอมทั้งหา

169 - 172

คำตอบ

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2

หาร
ระคน

รหัสตัวชี้วัด

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ

สัปดาหที่

ค 1.1 ป.2/7

ตัวชี้วัด
หาผลลัพธการบวก ลบ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- การบวก ลบ คูณ หารระคน

ตองรู


ควรรู



ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.

เลม1 หนาที่ 100 – 101
สื่อ แถบโจทยระคน
แถบประโยคสถานการณ
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-036/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-037/

52
สัปดาหที่

หนวยที่

36

10

14-18 ก.พ.

รหัสตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู


ควรรู



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

แสดงวิธีหาคำตอบของ

- การบวก ลบ คูณ หารระคน

การบวก

โจทยปญหา 2 ขั้นตอน

- การแกโจทยปญหาและการ

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

ลบ คูณ

ของจำนวนนับไมเกิน

สรางโจทยปญหา พรอมทั้งหา

173 - 180

หาร

1,000 และ 0

คำตอบ

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2

ระคน

ค 1.1 ป.2/8

ตัวชี้วัด

หนังสือแบบเรียน สสวท.

เลม 2 หนาที่ 102 – 104
สื่อ แถบโจทยระคน
แถบประโยคสถานการณ
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-038/
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-039/

53
สัปดาหที่

หนวยที่

37

10

21-25 ก.พ.

รหัสตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู


ควรรู



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

แสดงวิธีหาคำตอบของ

- การบวก ลบ คูณ หารระคน

การบวก

โจทยปญหา 2 ขั้นตอน

- การแกโจทยปญหาและการ

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

ลบ คูณ

ของจำนวนนับไมเกิน

สรางโจทยปญหา พรอมทั้งหา

181 - 185

หาร

1,000 และ 0

คำตอบ

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2

ระคน

ค 1.1 ป.2/8

ตัวชี้วัด

หนังสือแบบเรียน สสวท.

เลม 2 หนาที่ 105 –108
สื่อ แถบประโยคโจทยปญหา
ตาง ๆ
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-040/

54
รหัสตัวชี้วัด

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ

สัปดาหที่

หนวยที่

38

11

28 ก.พ.,1-4 มี.ค.

แผนภูมิ

รูปภาพในการหาคำตอบ

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

รูปภาพ

ของโจทยปญหาเมื่อ

188 - 195

กำหนดรูป 1 รูปแทน 2

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2

หนวย 5 หนวย หรือ 10

เลม 2 หนาที่ 111 – 114

หนวย

สื่อ แผนภูมิรปู ภาพแสดงจำนวน

ค 3.1 ป.2/1

ตัวชี้วัด
ใชขอมูลจากแผนภูมิ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- การอานแผนภูมิรูปภาพ

ตองรู



ควรรู


ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.

นักเรียน ป.2/1 ที่เลนกีฬาชนิด
ตาง ๆ ตัวแผนภูมิรูปภาพเปลา
กระดาษวงกลมสีฟา แผนภูมิ
รูปภาพแสดงจำนวนเหรียญทองที่
นักกีฬาแตละสีไดจากการแขงขัน
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-041/

55
รหัสตัวชี้วัด

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ

สัปดาหที่

หนวยที่

39

11

7-11 มี.ค.

แผนภูมิ

รูปภาพในการหำคำตอบ

คณิตศาสตร ป.2 เลม 2 หนาที่

รูปภาพ

ของโจทยปญหาเมื่อ

196 - 201

กำหนดรูป 1 รูปแทน 2

แบบฝกหัด สสวท. คณิตศาสตร ป.2

หนวย 5 หนวย หรือ 10

เลม 2 หนาที่ 11 - 119

หนวย

สื่อ ตารางบันทึกขอมูลดวยรอยขีด

ค 3.1 ป.2/1

ตัวชี้วัด
ใชขอมูลจากแผนภูมิ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- การอานแผนภูมิรูปภาพ

ตองรู



ควรรู


ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือแบบเรียน สสวท.

ตามสถานการณ บัตรภาพขนมจีบ
ตัวแผนภูมิรูปภาพเปลา แผนภูมิ
รูปภาพแสดงจำนวนขาวหอสาหราย
ไสตาง ๆ ทีแ่ มคาขายไดใน 1 วัน
แผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนไขไกที่
คุณยาซื้อในแตละสัปดาห
สื่อออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/p2/p2math-book-2/math-p2b2-042

56
สัปดาหที่
40

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู


ควรรู


ทดสอบวัดผลปลายป

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู

ประกอบการจัดการเรียนรู
แบบทดสอบ

14-18 มี.ค.

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ตองรู

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ

5
2

57
กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค13101 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
หนวยการเรียนรู 8 หนวย เวลา 100 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน……………………………………………….……………………… สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ครูผสู อน ........................................................................................................................
สัปดาหที่

หนวยที่

(1)

1

14-18 มิ.ย.

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.3/1 อานและเขียน ตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
จำนวน
และตัวหนังสือ แสดง
นับไมเกิน
จำนวนนับไมเกิน
100,000
100,000 และ 0

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู ควรรู
 

จำนวนนับไมเกิน 100,000 และ 0
-การอาน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน
-หลัก คาของเลขโดดในแตละหลักและการ
เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.



หนา 1-14 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 1
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 1
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-002/

58

สัปดาหที่
(2)
21-25 มิ.ย.

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ค 1.1 ป.3/1 -อานและเขียน ตัวเลข -หลัก คาของเลขโดดในแตละหลักและการ
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
จำนวน ค 1.1 ป.3/2
และตัวหนังสือ แสดง
-การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน
นับไมเกิน
จำนวนนับไมเกิน
100,000
100,000 และ 0
1

-เปรียบเทียบและ
เรียงลำดับจำนวนนับไม
เกิน 100,000 จาก
สถานการณตาง ๆ

ตองรู ควรรู
 


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 1-14 (เลม 1)
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 15-24 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 1
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 1
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-003/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-004/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-005

59

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตัวชี้วัด

ค 1.2 ป.3/1 -ระบุจำนวนที่หายไปใน แบบรูป
แบบรูปของจำนวนที่ - แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
28-30 มิ.ย.-2 จำนวน ค 1.1 ป.3/5
เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ
ก.ค.
นับไมเกิน
ทีละเทา ๆ กัน
เทา ๆ กัน
100,000
- การบวกจำนวนนับไมเกิน 100,000
(3)

ตองรู ควรรู
 


1

และ 0
2
การบวก
และการ
ลบ
จำนวน
นับไมเกิน
100,000

-หาคาของตัวไมทราบ
คา
ในประโยคสัญลักษณ
แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ
แสดงการลบของ
จำนวนนับไมเกิน
100,000 และ 0



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 24-28 (เลม 1)
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 40-48 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 1
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 2
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 1
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 2
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-006
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-007

60

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู ควรรู
 

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-008

(4)

2

5-9 ก.ค.

การบวก
และการ
ลบ
จำนวน
นับไมเกิน
100,000

ค 1.1 ป.3/5 หาคาของตัวไมทราบคา -การลบจำนวนนับไมเกิน 100,000 และ 0
ในประโยคสัญลักษณ
แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ
แสดงการลบของ
จำนวนนับไมเกิน
100,000 และ 0



คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 49-63 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 2
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 2
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-009
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-010
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สัปดาหที่

หนวยที่

(5)

2

12-16 ก.ค.

การบวก
และการ
ลบ
จำนวน
นับไมเกิน
100,000

(6)

3

19-23 ก.ค.

เวลา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ค 1.1 ป.3/5 หาคาของตัวไมทราบคา -การลบจำนวนนับไมเกิน 100,000 และ 0

ตองรู ควรรู
 


ในประโยคสัญลักษณ
แสดงการบวกและ
ประโยคสัญลักษณ
แสดงการลบของ
จำนวนนับไมเกิน
100,000 และ 0
ค 2.1 ป.3/2 แสดงวิธีหาคำตอบของ เวลา
โจทยปญหาเกีย่ วกับ
- การบอกเวลาเปนนาิกาและนาที
เวลา และระยะเวลา
- การเขียนบอกเวลาโดยใชมหัพภาค (.)
หรือทวิภาค (:) และการอาน
- การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมงและนาที
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช
ความสัมพันธระหวางชั่วโมงกับนาที



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 49-63 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 2
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 2
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-009
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-010
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 119-130 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 3
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 3
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สัปดาหที่

หนวยที่

(7)

3

26-30 ก.ค.

เวลา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ค 2.1 ป.3/2 แสดงวิธีหาคำตอบของ - การบอกเวลาเปนนาิกาและนาที
โจทยปญหาเกีย่ วกับ
- การเขียนบอกเวลาโดยใชมหัพภาค (.)
เวลา และระยะเวลา
หรือทวิภาค (:) และการอาน
- การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมงและนาที
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช
ความสัมพันธระหวางชั่วโมงกับนาที

ตองรู ควรรู
 



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-015
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-016
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-017
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-021
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 119-130 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 3
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 3
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-015
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สัปดาหที่

หนวยที่

(8)

3

2-6 ส.ค.

เวลา

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ค 2.1 ป.3/2 -แสดงวิธีหาคำตอบของ - การอานและการเขียนบันทึกกิจกรรม
โจทยปญหาเกีย่ วกับ
ทีร่ ะบุเวลา
เวลา และระยะเวลา
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลาและ
ระยะเวลา

ตองรู ควรรู
 



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-016
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-017
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-021
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 119-130 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 3
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 3
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-022
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-023
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สัปดาหที่

หนวยที่

(9)

4

9-13 ส.ค.

รูป
เรขาคณิต

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค 2.2 ป.3/1 -ระบุรูปเรขาคณิตสอง
มิติที่มีแกน

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู ควรรู
 


-รูปที่มแี กนสมมาตร

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 138-147 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 4

สมมาตรและจำนวน
แกนสมมาตร

แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 4
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-026
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-027/
(10)
16-20 ส.ค.

5

ค 3.1 ป.3/1 เขียนแผนภูมิรปู ภาพ
และใชขอ มูลจาก
แผนภูมิ
แผนภูมิรูปภาพในการ
รูปภาพ
หาคำตอบของโจทย
และ
ปญหา
ตาราง
ทางเดียว

การเก็บรวบรวมขอมูลและการนำเสนอ
ขอมูล
- การเก็บรวบรวมขอมูลและจำแนกขอมูล
- การอานและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ
- การอานและการเขียนตารางทางเดียว
(one - way table)



คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 166-174 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 5
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 5

65

สัปดาหที่

(11)
23-27 ส.ค.

หนวยที่

5

รหัสตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตัวชี้วัด

ค 3.1 ป.3/2 เขียนตารางทางเดียว
จากขอมูลที่เปนจำนวน
แผนภูมิ
นับ และใชขอมูลจาก
รูปภาพ
ตารางทางเดียวในการ
และ
หา
ตาราง
คำตอบของโจทยปญหา
ทางเดียว

การเก็บรวบรวมขอมูลและการนำเสนอ
ขอมูล
- การเก็บรวบรวมขอมูลและจำแนกขอมูล
- การอานและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ
- การอานและการเขียนตารางทางเดียว
(one - way table)

ตองรู ควรรู
 



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-030
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-031
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-032
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 175-189 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 5
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 5
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-033/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-034
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สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู ควรรู
 

(12)

6



(13)

6



เศษสวนที่ตัวเศษนอยกวาหรือเทากับ
ค 1.1 ป.3/3 บอก อาน และเขียน
เศษสวนแสดงปริมาณ ตัวสวน
30-31 ส.ค.,1- เศษสวน
สิ่งตาง ๆ และแสดง สิ่ง
3 ก.ย.
ตางๆ ตามเศษสวนที่
กำหนด

6-10 ก.ย.

ค 1.1 ป.3/4 เปรียบเทียบเศษสวนที่ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษสวน
ตัวเศษเทากันโดยที่ตัว
เศษสวน
เศษนอยกวาหรือ
เทากับตัวสวน

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 206-210 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 6
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 6
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-035/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-037
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 211-221 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 6
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 6
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สัปดาหที่

หนวยที่

(14)

6

13-17 ก.ย.

เศษสวน

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.
3/10

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

หาผลบวกของเศษสวน การบวกและการลบเศษสวน
ที่มีตัวสวน
เทากันและผลบวกไม
เกิน 1 และ
หาผลลบของเศษสวนที่
มีตัวสวน
เทากัน

ตองรู ควรรู
 



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-037
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-038/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-039/
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 222-228 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 6
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 6
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-041
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-042/
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สัปดาหที่

หนวยที่

(15)

6

20-24 ก.ย.

เศษสวน

รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.
3/11

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

แสดงวิธีหาคำตอบของ การแกโจทยปญ
 หาการบวกและโจทย
โจทย
ปญหาการลบเศษสวน
ปญหาการบวกเศษสวน
ที่มีตัวสวน
เทากันและผลบวกไม
เกิน 1
และโจทยปญหาการลบ
เศษสวน
ที่มีตัวสวนเทากัน

ตองรู ควรรู
 


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 229-237 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 6
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 6
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-043/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-044/

(16)
27-30 ก.ย.,1
ต.ค.

ค 1.1 ป.3/6 หาคาของตัวไมทราบคา - การคูณ จำนวนนับไมเกิน 100,000 และ
ในประโยคสัญลักษณ 0
การคูณ
แสดงการคูณของ
จำนวน 1 หลัก กับ
จำนวนไมเกิน 4 หลัก
และจำนวน 2 หลักกับ
จำนวน 2 หลัก
7



คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 254-276 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 7
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 7
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สัปดาหที่

(17)
4-8 ต.ค.

(18)
11-15 ต.ค.

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู ควรรู
 

7



7



ค 1.1 ป.3/6 หาคาของตัวไมทราบคา - การคูณ จำนวนนับไมเกิน 100,000 และ
ในประโยคสัญลักษณ 0
การคูณ
แสดงการคูณของ
จำนวน 1 หลัก กับ
จำนวนไมเกิน 4 หลัก
และจำนวน 2 หลักกับ
จำนวน 2 หลัก
ค 1.1 ป.3/6 หาคาของตัวไมทราบคา - การคูณ จำนวนนับไมเกิน 100,000 และ
ในประโยคสัญลักษณ 0
การคูณ
แสดงการคูณของ
จำนวน 1 หลัก กับ
จำนวนไมเกิน 4 หลัก

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-045
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-048/
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 254-276 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 7
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 7
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-048/
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา 254-276 (เลม 1)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม1 บทที่ 7
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สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู ควรรู
 

และจำนวน 2 หลักกับ
จำนวน 2 หลัก

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม1 บทที่ 7
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-049/

(19)

8

18-22 ต.ค.

การหาร

ค 1.1 ป.3/7 หาคาของตัวไมทราบคา การหารยาวและการหารสั้นจำนวนนับไม
ในประโยคสัญลักษณ เกิน 100,000 และ 0
แสดงการหารที่ตัวตั้งไม
เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1
หลัก



คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
(เลม 2)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม2 บทที่ 8
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม2 บทที่ 8
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-1/math-p3b1-049/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-2/math-p3b2-002/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-2/math-p3b2-003
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สัปดาหที่

หนวยที่

(20)

8

25-29 ต.ค.

การหาร

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ค 1.1 ป.3/7 หาคาของตัวไมทราบคา การหารยาวและการหารสั้นจำนวนนับไม

ตองรู ควรรู
 


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
คูมือครูคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
หนา

ในประโยคสัญลักษณ เกิน 100,000 และ 0
แสดงการหารที่ตัวตั้งไม
เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1
หลัก

(เลม 2)
หนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.3
สสวท. เลม2 บทที่ 8
แบบฝกหัดคณิตศาสตร ป.3 สสวท.
เลม2 บทที่ 8
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-2/math-p3b2-003
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-2/math-p3b2-004/
https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3math-book-2/math-p3b2-006/

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ตองรู
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู

11
3
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา ...คณิตศาสตร.. รหัสวิชา ...ค14101... ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4............ภาคเรียนที่ ....1.... ปการศึกษา.....2564....
ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
โรงเรียน................................................
หนวยการเรียนรู...........................5.............................หนวย เวลา ................80.................. ชั่วโมง
ครูผสู อน ..................................................................................
สัปดาหที่

หนวยที่

1-2
14-18 มิ.ย. 2564,

1

21-25 มิ.ย.2564

3-4

รหัสตัวชี้วัด
ค1.1 ป.4/1

จำนวน
นับที่
มากกวา
100,000
1

28-30 มิ.ย.-2 ก.ค. จำนวนนับ
2564,
ที่มากกวา
100,000
5-9 ก.ค.2564

ค1.1 ป.4/2

ตัวชี้วัด
อานและเขียนตัวเลขฮินดู
อารบิกตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่
มากกวา 100,000

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

จำนวนนับที่มากกวา
100,000 และ 0
- กำรอาน การเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย และ
ตัวหนังสือแสดงจำนวน
เปรียบเทียบและเรียงลำดับ - หลัก คาประจำหลัก
จำนวนนับที่มากกวา
และคาของเลขโดด
100,000
ในแตละหลัก และการ
จากสถาณการณตาง ๆ
เขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจาย
- กำรเปรียบเทียบและ

ตองรู





ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เลม 1
หนาที่ 2 – 43
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร
(สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เลมที่ 1
หนาที่ 2-19
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4math-book1/math-p4b1-001/
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สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

ตองรู


ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

เรียงลำดับจำนวน

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-

- คาประมาณของ

math-book1/math-p4b1-002/

จำนวนนับและกำรใช
เครื่องหมาย ≈
2

ค1.1 ป.4/7

การบวก
และการ
ลบจำนวน
นับที่
มากกวา
100,000
5-6

2

12-16 ก.ค.2564,

การบวก
และการ

ค1.1 ป.4/8

การบวก การลบ การ
คูณ การหาร
จำนวนนับที่มากกวา
100,000 และ 0
- การประมาณผลลัพธ
ของการบวก
การลบ การคูณ การ
หาร
- การบวกและการลบ
หาคาของตัวไมทราบคา
ในประโยคสัญลักษณ แสดง - การคูณและการหาร
- การบวก ลบ คูณ
การบวกและประโยค

ประมาณผลลัพธของการ
บวก การลบ การคูณ การ
หาร จากสถานการณตาง ๆ
อยางสมเหตุสมผล



- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เลมที่ 1
หนาที่ 44 – 103
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร
(สสวท.)



ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เลมที่ 1
หนาที่ 20-43

74
19-23 ก.ค.2564

ลบจำนวน

สัญลักษณแสดงการลบของ หารระคน
จำนวนนับที่มากกวา
- การแกโจทยปญหา
100,000 และ 0
และการสรางโจทย

นับที่
มากกวา
100,000

7-9

3

26-30 ก.ค.2564,

การคูณ

2-6 ส.ค.2564,

และการ

9-13 ส.ค.2564

หาร

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4math-book1/math-p4b1-010

ปญหา พรอมทั้งหา
คำตอบ
ค1.1 ป.4/9

หาคาของตัวไมทราบคา
ในประโยคสัญลักษณ แสดง
การคูณของจำนวนหลาย
หลัก 2 จำนวน ที่มีผลคูณไม

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4math-book1/math-p4b1-011


- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เลมที่ 1

เกิน 6 หลัก และประโยค

หนาที่ 104 – 161

สัญลักษณ

- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร

แสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน

(สสวท.)

6 หลัก ตัวหารไมเกิน 2
หลัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เลมที่ 1
หนาที่ 44-71
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4math-book1/math-p4b1-023/
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https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4math-book1/math-p4b1-024
10-12

4

ค1.1 ป.4/10

16-20 ส.ค.2564,

การบวก
ลบ คูณ
23-27 ส.ค.2564,
หาร
30-31 ส.ค.-3 ก.ย. จำนวนนับ
2564
13-15

4

6-10 ก.ย.2564,

การบวก

13-17 ก.ย.2564,

ลบ คูณ

20-24 ก.ย. 2564

- หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน
คณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เลมที่ 1

ค1.1 ป.4/11

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย
ปญหา 2 ขั้นตอนของ
จำนวนนับที่มากกวา
100,000 และ 0



4
ลบ คูณ
หาร
จำนวนนับ

ค1.1 ป.4/12

สรางโจทยปญหา 2 ขั้นตอน
ของจำนวนนับและ 0 พรอม
ทั้งหาคำตอบ



- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร
(สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เลมที่ 1
หนาที่ 72-95
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4math-book1/math-p4b1-043

จำนวนนับ

27-30 ก.ย.- 1 ต.ค. การบวก
2564



หนาที่ 162 – 215

หาร

16-17
2564,4-8 ต.ค.

หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ
หารระคนของจำนวนนับ
และ 0

https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4math-book1/math-p4b1-043

76
กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา ...คณิตศาสตร.. รหัสวิชา ...ค14101... ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4............ภาคเรียนที่ .........1/2564........
ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
โรงเรียน................................................
หนวยการเรียนรู...........................5.............................หนวย เวลา ................80.................. ชั่วโมง
ครูผสู อน ..................................................................................
สัปดาหที่

หนวยที่

18-20

5

11-15 ต.ค.2564,

เวลา

18-22 ต.ค.2564,
25-29 ต.ค.2564

รหัสตัวชี้วัด
ค2.1 ป.4/1

ตัวชี้วัด
แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาเกีย่ วกับเวลา

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู


เวลา
- การบอกระยะเวลาเปนวินาที
นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน
ป
- การเปรียบเทียบระยะเวลา
โดยใชความสัมพันธระหวาง
หนวยเวลา
- การอานตารางเวลา
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
เวลา



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เลมที่ 1
หนาที่ 216 – 255
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐาน
คณิตศาสตร (สสวท.)
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4math-book1/math-p4b1-057/
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สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู


ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4math-book1/math-p4b1-058/

สรุปจำนวนตัวชีว้ ัดที่ตองรู
สรุปจำนวนตัวชีว้ ดั ที่ควรรู

4
5
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา ...คณิตศาสตร.. รหัสวิชา ...ค15101... ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5..ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน................................................
หนวยการเรียนรู...........................3.............................หนวย เวลา ................80.................. ชั่วโมง
ครูผสู อน .................................................
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

1

1

ค 1.1 ป.5/3

14-18 มิ.ย.

เศษสวน

2564

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

หาผลบวก ผลลบ เศษสวน และการบวก
ของเศษสวนและ การลบ การคูณ การหาร
เศษสวน
จำนวนคละ
- การเปรียบเทียบเศษสวน
และจำนวนคละ

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 5 – 16
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 2-14
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38942
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38943
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38944
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38945
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สัปดาหที่

หนวยที่

2

1

21-25 มิ.ย.

เศษสวน

รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.5/3

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

หาผลบวก ผลลบ เศษสวน และการบวก
ของเศษสวนและ การลบ การคูณการหาร
เศษสวน
จำนวนคละ

ตองรู



- การบวก การลบของ
เศษสวนและจำนวนคละ

3

1

28-30 มิ.ย.-2

เศษสวน

ก.ค. 64

ค 1.1 ป.5/4

หาผลคูณ ผลหาร เศษสวน และการบวก
ของเศษสวนและ การลบ การคูณ การหาร
เศษสวน
จำนวนคละ
- การคูณเศษสวนและ
จำนวนคละ



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 17 – 21
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 15-19
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38946
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38947
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38948
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38949
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 22–34
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 20-31
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38950
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38951
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38953
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38953
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ตัวชี้วัด
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

4

1

ค 1.1 ป.5/4

5-9 ก.ค. 64

เศษสวน

สาระการเรียนรูแกนกลาง
หาผลคูณ ผลหาร เศษสวน และการบวก
ของเศษสวนและ การลบ การคูณการหาร
เศษสวน
จำนวนคละ
- การคูณ ของเศษสวน
และจำนวนคละ

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 22–34
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 20-31
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38955
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38956

5

1

12-16 ก.ค. 64

เศษสวน

ค 1.1 ป.5/4

หาผลคูณ ผลหาร เศษสวน และการบวก
ของเศษสวนและ การลบ การคูณ
จำนวนคละ

การหารเศษสวน
- การหารของเศษสวน
และจำนวนคละ



- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 35–47
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 32-40
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38957
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38958
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38959
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38960
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38962

81

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

6

1

ค 1.1 ป.5/5

19-23 ก.ค.64

เศษสวน

แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย
ปญหาการบวก
การลบ การคูณ
การหารเศษสวน
2 ขั้นตอน

สาระการเรียนรูแกนกลาง

เศษสวน และการบวก
การลบ การคูณ

ตองรู


ควรรู



การหารเศษสวน
- การแกโจทยปญหา
เศษสวนและจำนวนคละ

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 48–53
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 41-50
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38963
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38964
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38966
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38965

7

1

26-30 ก.ค.64

เศษสวน

ค 1.1 ป.5/5

เศษสวน และการบวก
คำตอบของโจทย การลบ การคูณ
ปญหาการบวก การหารเศษสวน
การลบ การคูณ - การแกโจทยปญหาการ
แสดงวิธีหา

การหารเศษสวน

บวก การลบ การคูณ การ

2 ขั้นตอน

หาร เศษสวนและจำนวน
คละ



- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 54–58
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 41-50
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38967
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38968
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/38969

82

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

8

1

ค 1.1 ป.5/5

2-6 ส.ค.64

เศษสวน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู




เศษสวน และการบวก
คำตอบของโจทย การลบ การคูณ
แสดงวิธีหา

ปญหาการบวก
การลบ การคูณ
การหารเศษสวน
2 ขั้นตอน

การหารเศษสวน
- โจทยปญ
 หาการบวก
การลบ การคูณ การหาร
ระคนของเศษสวนและ
จำนวนคละ

9

2

9-13 ส.ค.64

ทศนิยม

ค 1.1 ป.5/1

เขียนเศษสวนที่มี ทศนิยม
ตัวสวนเปนตัว
- ความสัมพันธระหวาง
ประกอบของ 10
เศษสวนและทศนิยม
หรือ 100 หรือ
1,000ในรูป
ทศนิยม

ควรรู




เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 59–63
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 51-65
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29588
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29589
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29590
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29591
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29592
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 68–73
- แบบฝกหัดรายวิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 66-69
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29593
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29594
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29596

83

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

10

2

ค 1.1 ป.5/1

16-20 ส.ค.64

ทศนิยม

เขียนเศษสวนที่มี
ตัวสวนเปนตัว
ประกอบของ 10
หรือ 100 หรือ
1,000ในรูป
ทศนิยม

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ทศนิยม

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 75–85

คาประมาณของทศนิยมไม
เกิน 3ตำแหนง เปน
จำนวนเต็ม ทศนิยม 1
ตำแหนง และ 2 ตำแหนง
การใชเครื่องหมาย ≈

- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 70
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29597
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29598
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29599

11

2

23-27 ส.ค.64

ทศนิยม

ค 1.1 ป.5/6

หาผลคูณของ
ทศนิยมทีผ่ ลคูณ
เปนทศนิยมไม
เกิน 3 ตำแหนง

การคูณ การหารทศนิยม
- การคูณทศนิยม



- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 86–92
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 71-77
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29600
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29601
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29602
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29603

84
ตัวชี้วัด
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

12

2

ค 1.1 ป.5/6

30-31 ส.ค.,1-3

ทศนิยม

ก.ย.64

13

2

6-10 ก.ย.64

ทศนิยม

ค 1.1 ป.5/6

สาระการเรียนรูแกนกลาง

หาผลหารที่ตัวตั้ง การคูณ การหารทศนิยม
เปนจำนวนนับ
- การหารทศนิยม
หรือทศนิยมไม
เกิน 3 ตำแหนง
และตัวหารเปน
จำนวนนับผลหาร
เปนทศนิยม ไม
เกิน 3 ตำแหนง
หาผลหารที่ตัวตั้ง การคูณ การหารทศนิยม
เปนจำนวนนับ
หรือทศนิยมไม
เกิน 3 ตำแหนง
และตัวหารเปน
จำนวนนับผลหาร
เปนทศนิยม ไม
เกิน 3 ตำแหนง

- การหารทศนิยม

ตองรู


ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู



- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 93–104
- แบบฝกหัดรายวิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 78-85
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29608
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29609
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29610
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29611



- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 93–104
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 78-85
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29612
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29613
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29614

85

สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

14

2

ค 2.1 ป.5/1

13-17 ก.ย.64

ทศนิยม

แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย
ปญหาเกี่ยวกับ
ความยาวที่มีการ
เปลี่ยนหนวย
และเขียนในรูป
ทศนิยม

ค 2.1 ป.5/1

แสดงวิธีหา
คำตอบของโจทย
ปญหาเกี่ยวกับ
น้ำหนักที่มีการ
เปลี่ยนหนวย
และเขียนในรูป
ทศนิยม

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ความยาว
- ความสัมพันธระหวาง
หนวยความยาวเซนติเมตร
กับมิลลิเมตร เมตรกับ
เซนติเมตรกิโลเมตรกับ
เมตร โดยใชความรูเรื่อง
ทศนิยม
นาหนัก
- ความสัมพันธระหวาง
หนวยน้ำหนักกิโลกรัมกับ
กรัม โดยใชความรูเรื่อง
ทศนิยม

ตองรู


ควรรู



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 105–109
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 86-93
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29615
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29616
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29617
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29618

86
หนวยที่
สัปดาหที่

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง

รหัสตัวชี้วัด

15

2

20-24 ก.ย.64

ทศนิยม

ค 1.1 ป.5/8

ตองรู




การคูณ การหารทศนิยม
คำตอบของโจทย - การแกโจทยปญหา
ปญหาการบวก เกี่ยวกับทศนิยม
แสดงวิธีหา

การลบ การคูณ
การหารทศนิยม
2 ขั้นตอน

ควรรู


- การแกโจทยปญหา
เกี่ยวกับความยาวโดยใช
ความรูเรื่องการเปลี่ยน
หนวยและทศนิยม
- การแกโจทยปญหา
เกี่ยวกับน้ำหนักโดยใช

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 110–121
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 86-93
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29619
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29620
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29622
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29623
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29624

ความรูเรื่องการเปลี่ยน
หนวยและทศนิยม
16

3

27-30 ก.ย.,1 การ
นำเสนอ
ต.ค.64
ขอมูล

ค 3.1 ป.5/1

การนำเสนอขอมูล
ใชขอมูลจาก
กราฟเสน ในการ - การอานกราฟเสน
หาคำตอบของ
- การอานแผนภูมิแทง
โจทยปญหา



- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 122–135
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 94-100
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29625
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ตัวชี้วัด
สัปดาหที่

17
4-8 ต.ค.64

หนวยที่

3
การ
นำเสนอ
ขอมูล

สาระการเรียนรูแกนกลาง

รหัสตัวชี้วัด

ค 3.1 ป.5/2

ตองรู


สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29626
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29627
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29628
- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่ 136–153
- แบบฝกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร (สสวท.)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เลมที่ 1 หนาที่ 101- 113
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29627
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29629
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29631
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29633
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/29634



เขียนแผนภูมิแทง การนำเสนอขอมูล
จากขอมูล
- การเขียนแผนภูมิแทง
ที่เปนจำนวนนับ
- การเขียนกราฟเสน

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ตองรู

ควรรู


11
6

88

โครงสรางเวลาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
บทที่ / เรื่อง

เวลา (ชั่วโมง)

รวมภาคเรียนที่ 1

20
20
16
20
4
80

รวมภาคเรียนที่ 2

20
16
20
12
12
80

ภาคเรียนที่ 1
บทที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
บทที่ 2 เศษสวน
บทที่ 3 ทศนิยม
บทที่ 4 รอยละและอัตราสวน
บทที่ 5 แบบรูป
ภาคเรียนที่ 2
บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 7 รูปหลายเหลี่ยม
บทที่ 8 วงกลม
บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ
บทที่ 10 การนำเสนอขอมูล
หมายเหตุ

จำนวนชั่วโมงที่สอนในแตละบท รวมเวลาทีใ่ ชในการทดสอบไวแลว

89

สัปดาหที่
1

หนวยที่

กำหนดการจัดการเรียนรู รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โรงเรียน...................................................................... สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ครูผสู อน ........................................................................................................................
เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ตองรู ควรรู
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ประกอบการจัดการเรียนรู



หนวยที่ 1 ค 1.1 ป.6/4

(14 – 18 มิ.ย. 64) ห.ร.ม. และ
ค.ร.น.

2

หนวยที่ 1 ค 1.1 ป.6/5

(21 – 25 มิ.ย. 64) ห.ร.ม. และ
ค.ร.น.

หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ จำนวนนับและ 0
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ
ไมเกิน 3 จำนวน
ตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัว
ประกอบ
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.
และ ค.ร.น.
หา ค.ร.น.ของจำนวนนับ
จำนวนนับและ 0
ไมเกิน 3 จำนวน
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ
ตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัว
ประกอบ
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.
และ ค.ร.น.





สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 2 – 43
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 2 – 41
- ตารางรอยตัวประกอบ
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-004
สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 2 – 43
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 2 – 41
- ตารางรอยตัวประกอบ
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-007
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โรงเรียน...................................................................... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ครูผสู อน ........................................................................................................................
สัปดาหที่
3

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

หนวยที่ 1 ค 1.1 ป.6/5

(28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64) ห.ร.ม. และ
ค.ร.น.

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู ควรรู




หา ค.ร.น.ของจำนวนนับ
ไมเกิน 3 จำนวน

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
สื่อประกอบการสอน

จำนวนนับและ 0

- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 2 – 43

- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ
ตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัว
ประกอบ

- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 2 – 41

- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.
และ ค.ร.น.

- ตารางรอยตัวประกอบ
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-009
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
โรงเรียน...................................................................... สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ครูผสู อน ........................................................................................................................
สัปดาหที่
4
(5 – 9 ก.ค. 64)

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

หนวยที่ 1 ค 1.1 ป.6/6
ห.ร.ม. และ
ค.ร.น.

ตัวชี้วัด
แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหา โดยใชความรู
เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ
ค.ร.น.

สาระการเรียนรูแกนกลาง
จำนวนนับและ 0
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ
ตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัว
ประกอบ
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.
และ ค.ร.น.

ตองรู ควรรู




เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 2 – 43
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 2 – 41
- ตารางรอยตัวประกอบ
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-011
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สัปดาหที่
5
(12 – 16 ก.ค. 64)

หนวยที่

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ตองรู ควรรู
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ประกอบการจัดการเรียนรู



หนวยที่ 1 ค 1.1 ป.6/6
ห.ร.ม. และ
ค.ร.น.

แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหา โดยใชความรู
เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ
ค.ร.น.



จำนวนนับและ 0
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ
ตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัว
ประกอบ
- ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม.
และ ค.ร.น.

6
(19 – 23 ก.ค. 64)

หนวยที่ 2 ค 1.1 ป.6/1
เศษสวน

เปรียบเทียบ เรียงลำดับ
เศษสวน และจำนวนคละ
จากสถานการณ ตาง ๆ

เศษสวน
- การเปรียบเทียบและเรียง
ลำ ดับเศษสวน และจำนวนคละโดย
ใชความรูเรื่อง ค.ร.น.



สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 2 – 43
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 2 – 41
- ตารางรอยตัวประกอบ
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-011
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-012
สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 44 – 95
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 42 – 87
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-015/
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สัปดาหที่
7
(26 – 30 ก.ค. 64)

หนวยที่

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ตองรู ควรรู
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแ กนกลาง
ประกอบการจัดการเรียนรู



หนวยที่ 2 ค 1.1 ป.6/7
เศษสวน

หาผลลัพธของการบวก
ลบ คูณ หารระคนของ
เศษสวนและ จำนวนคละ

การบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษสวน



สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 44 – 95
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 42 – 87
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-023/



สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 44 – 95
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 42 – 87
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-024
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-025

- การบวก การลบเศษสวนและ
จำนวนคละโดยใชความรูเรื่อง ค.ร.น.
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษสวน และจำนวนคละ

8
(9 – 13 ส.ค. 64)

หนวยที่ 2 ค 1.1 ป.6/8
เศษสวน

แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหา เศษสวนและ
จำนวนคละ 2 – 3
ขั้นตอน

การบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษสวน
- การบวก การลบเศษสวนและ
จำนวนคละโดยใชความรูเรื่อง ค.ร.น.
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษสวน และจำนวนคละ
– การแกโจทยปญหาเศษสวนและ
จำนวนคละ
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สัปดาหที่
9
(16 – 20 ส.ค. 64)

หนวยที่

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ตองรู ควรรู
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ประกอบการจัดการเรียนรู



หนวยที่ 2 ค 1.1 ป.6/8 แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหา เศษสวนและ
เศษสวน
จำนวนคละ 2 – 3
การบวก การลบ การคูณ การหาร
ขั้นตอน
เศษสวน
- การบวก การลบเศษสวนและจำนวน
คละโดยใชความรูเรื่อง ค.ร.น.
- การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษสวน และจำนวนคละ
– การแกโจทยปญหาเศษสวนและจำนวน
คละ



สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 44 – 95
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 42 – 87
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-024
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-025
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สัปดาหที่
10
(16 – 20 ส.ค. 64)

หนวยที่

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ตองรู ควรรู
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแ กนกลาง
ประกอบการจัดการเรียนรู



หนวยที่ 2 ค 1.1 ป.6/8 แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหา เศษสวนและ
เศษสวน
จำนวนคละ 2 – 3
ขั้นตอน

การบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษสวน



หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 44 – 95

- การบวก การลบเศษสวนและจำนวน
คละโดยใชความรูเรื่อง ค.ร.น.

แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 42 – 87

- การบวก ลบ คูณ หารระคนของ
เศษสวน และจำนวนคละ

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-024

– การแกโจทยปญหาเศษสวนและจำนวน
คละ

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-025
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สัปดาหที่
11
(23 – 27 ส.ค. 64)

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 3 ค 1.1 ป.6/9
ทศนิยม

หาผลหารของทศนิยมที่
ตัวหารและผลหารเปน
ทศนิยมไมเกิน
3 ตำแหนง

12
(30 ส.ค.– 3 ก.ย. 64)

หนวยที่ 3 ค 1.1 ป.6/10
ทศนิยม

แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาการบวก
การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม 3 ขั้นตอน

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ
การหาร
- ความสัมพันธระหวางเศษสวนและ
ทศนิยม
- การหารทศนิยม
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับทศนิยม
(รวมการแลกเงินตางประเทศ)

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ
การหาร
- ความสัมพันธระหวางเศษสวนและ
ทศนิยม
- การหารทศนิยม
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับทศนิยม
(รวมการแลกเงินตางประเทศ)





เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 96 – 121
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 88 – 109
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-036
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-029
สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 96 – 121
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 88 – 109
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-034
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สัปดาหที่
13
(6 – 10 ก.ย. 64)

14
(13 – 17 ก.ย. 64)

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 3 ค 1.1 ป.6/10
ทศนิยม

แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาการบวก
การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม 3 ขั้นตอน

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ
การหาร
- ความสัมพันธระหวางเศษสวนและ
ทศนิยม
- การหารทศนิยม
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับทศนิยม
(รวมการแลกเงินตางประเทศ)



สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 96 – 121
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 88 – 109
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-034

หนวยที่ 3 ค 1.1 ป.6/10
ทศนิยม

แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาการบวก
การลบ การคูณ การหาร
ทศนิยม 3 ขั้นตอน

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ
การหาร
- ความสัมพันธระหวางเศษสวนและ
ทศนิยม
- การหารทศนิยม
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับทศนิยม
(รวมการแลกเงินตางประเทศ)



สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 96 – 121
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 88 – 109
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-035

98

สัปดาหที่
15
(20 – 24 ก.ย. 64)

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 4
รอยละและ
อัตราสวน

ค 1.1 ป.6/2

เขียนอัตราสวนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ 2
ปริมาณจากขอความ
หรือสถานการณ โดยที่
ปริมาณแตละปริมาณเปน
จำนวนนับ

16

หนวยที่ 4 ค 1.1 ป.6/3
(27 ก.ย. – 1 ต.ค. 64) รอยละและ
อัตราสวน

หาอัตราสวนที่เทากับ
อัตราสวนที่กำหนดให

อัตราสวน



สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 122 – 167
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 110 – 129
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-046



สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 122 – 167
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 110 – 129
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-047

- อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน
และมาตราสวน

อัตราสวน
- อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน
และมาตราสวน

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
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สัปดาหที่
17
(4 – 8 ต.ค. 64)

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
 
หนวยที่ 4
รอยละและ
อัตราสวน

ค 1.1 ป.6/11

แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาอัตราสวน

อัตราสวนและรอยละ



- การแกโจทยปญหาอัตราสวน
และมาตราสวน
การแกโจทยปญ
 หารอยละ

18
(11 – 15 ต.ค. 64)

หนวยที่ 4 ค 1.1 ป.6/12
รอยละและ
อัตราสวน

แสดงวิธีหาคำตอบของ
อัตราสวนและรอยละ
โจทยปญหารอยละ 2 – 3 - การแกโจทยปญหาอัตราสวน
ขั้นตอน
และมาตราสวน
การแกโจทยปญ
 หารอยละ



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 122 – 167
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 110 – 129
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-048
สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 122 – 167
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 110 – 129
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-039
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-040
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สัปดาหที่
19
(18 – 22 ต.ค. 2564)

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
หนวยที่ รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
  ประกอบการจัดการเรียนรู
หนวยที่ 4 ค 1.1 ป.6/12
รอยละและ
อัตราสวน

แสดงวิธีหาคำตอบของ
อัตราสวนและรอยละ
โจทยปญหารอยละ 2 – 3 - การแกโจทยปญหาอัตราสวน
ขั้นตอน
และมาตราสวน
การแกโจทยปญ
 หารอยละ



สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 122 – 167
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 110 – 129
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-042
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-043
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สัปดาหที่
20
(25 – 29 ต.ค. 2564)

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

หนวยที่ 5 ค 1.2 ป.6/1
แบบรูป

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

แสดงวิธีคิดและหาคำตอบ แบบรูป
ของปญหาเกี่ยวกับแบบรูป - การแกปญ
 หาเกี่ยวกับแบบรูป

ตองรู ควรรู เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
  ประกอบการจัดการเรียนรู


สื่อประกอบการสอน
หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 168 – 189
แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 1 หนา 130 – 147
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-052
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-054
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-055
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book1/math-p6b1-056

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ตองรู

9

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู

4
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สัปดาหที่
1

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 6 ค 2.2 ป.6/1
รูป
สามเหลี่ยม

จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดย รูปเรขาคณิตสองมิติ
พิจารณาจากสมบัติของรูป - ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 2 - 43
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 2 - 31
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-001/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-002
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-003/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-004/
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
สัปดาหที่
2

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

หนวยที่ 6 ค 2.2 ป.6/1
รูป
สามเหลี่ยม

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดย รูปเรขาคณิตสองมิติ
พิจารณาจากสมบัติของรูป
- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม

ตองรู ควรรู




เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 2 - 43
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 2 - 31
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-003/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-006
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-009/
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สัปดาหที่
3

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 6 ค 2.2 ป.6/2
รูป
สามเหลี่ยม

สรางรูปสามเหลี่ยมเมื่อ
รูปเรขาคณิตสองมิติ
กำหนดความยาวของดาน - การสรางรูปสามเหลี่ยม
และขนาดของมุม



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 2 - 43
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 2 - 31
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-007/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-008
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-009/
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สัปดาหที่
4

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแ กนกลาง


หนวยที่ 6 ค 2.1 ป.6/2
รูป
สามเหลี่ยม

แสดงวิธีหาคำตอบของ
รูปเรขาคณิตสองมิติ
โจทยปญหาเกีย่ วกับความ - ความยาวรอบรูปและพื้นทีข่ องรูป
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของ
สามเหลี่ยม
รูปหลายเหลี่ยม



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 2 - 43
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 2 - 31
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-010/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-011
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-012
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สัปดาหที่
5

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 6 ค 2.1 ป.6/2
รูป
สามเหลี่ยม

แสดงวิธีหาคำตอบของ
รูปเรขาคณิตสองมิติ
โจทยปญหาเกีย่ วกับความ - ความยาวรอบรูปและพื้นทีข่ องรูป
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของ
สามเหลี่ยม
รูปหลายเหลี่ยม



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 2 - 43
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 2 - 31
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-013/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-014/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-015/

107

สัปดาหที่
6

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 7 ค 2.1 ป.6/2
รูปหลาย
เหลี่ยม

แสดงวิธีหาคำตอบของ
รูปเรขาคณิตสองมิติ
โจทยปญหาเกีย่ วกับความ - มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของ
รูปหลายเหลี่ยม



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 44 – 75
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 32 – 65
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-016/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-017/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-018/
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สัปดาหที่
7

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 7 ค 2.1 ป.6/2
รูปหลาย
เหลี่ยม

แสดงวิธีหาคำตอบของ
รูปเรขาคณิตสองมิติ
โจทยปญหาเกีย่ วกับความ - ความยาวรอบรูปและพื้นทีข่ องรูป
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของ
หลายเหลี่ยม
รูปหลายเหลี่ยม



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 44 – 75
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 32 – 65
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-019/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-022/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-023/
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สัปดาหที่
8

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 7 ค 2.1 ป.6/2
รูปหลาย
เหลี่ยม

แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาเกีย่ วกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของ
รูปหลายเหลี่ยม

รูปเรขาคณิตสองมิติ
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลาย
เหลี่ยม



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 44 – 75
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 32 – 65
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-025/

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-026/
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สัปดาหที่
9

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 7 ค 2.1 ป.6/2
รูปหลาย
เหลี่ยม

แสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหาเกีย่ วกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของ
รูปหลายเหลี่ยม

รูปเรขาคณิตสองมิติ
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความ
ยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลาย
เหลี่ยม



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 44 – 75
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 32 – 65

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-027/
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สัปดาหที่
10

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแ กนกลาง


หนวยที่ 8 ค 2.1 ป.6/3
วงกลม

แสดงวิธีหาคำตอบ

รูปเรขาคณิตสองมิติ

ของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

- สวนตาง ๆ ของวงกลม

ของวงกลม

ㆍ การสรางวงกลม

ความยาวรอบรูปและพื้นที่

ㆍความยาวรอบรูปและพื้นที่
ของวงกลม
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปและพื้นที่
ของวงกลม



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 76 – 117
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 66 – 85
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-028/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-029/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-030/
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
สัปดาหที่
11

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

หนวยที่ 8 ค 2.1 ป.6/3
วงกลม

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแ กนกลาง

แสดงวิธีหาคำตอบ

รูปเรขาคณิตสองมิติ

ของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

- สวนตาง ๆ ของวงกลม

ของวงกลม

ㆍ การสรางวงกลม

ความยาวรอบรูปและพื้นที่

ㆍความยาวรอบรูปและพืน้ ที่
ของวงกลม
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ

ตองรู ควรรู




เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 76 – 117
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 66 – 85
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-033/

ความยาวรอบรูปและพื้นที่
ของวงกลม

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-034/
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สัปดาหที่
12

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 8 ค 2.1 ป.6/3
วงกลม

แสดงวิธีหาคำตอบ

รูปเรขาคณิตสองมิติ

ของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

- สวนตาง ๆ ของวงกลม

ของวงกลม

ㆍ การสรางวงกลม

ความยาวรอบรูปและพื้นที่

ㆍความยาวรอบรูปและพื้นที่



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 76 – 117
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 66 – 85

ของวงกลม
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปและพื้นที่

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-034/

ของวงกลม
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-035/
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
สัปดาหที่
13

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

หนวยที่ 8 ค 2.1 ป.6/3
วงกลม

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแ กนกลาง

แสดงวิธีหาคำตอบ

รูปเรขาคณิตสองมิติ

ของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

- สวนตาง ๆ ของวงกลม

ของวงกลม

ㆍ การสรางวงกลม

ความยาวรอบรูปและพื้นที่

ㆍความยาวรอบรูปและพืน้ ที่

ตองรู ควรรู




เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 76 – 117
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 66 – 85

ของวงกลม
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปและพื้นที่

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-036/

ของวงกลม
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-037/
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สัปดาหที่
14

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 8 ค 2.1 ป.6/3
วงกลม

แสดงวิธีหาคำตอบ

รูปเรขาคณิตสองมิติ

ของโจทยปญหาเกี่ยวกับ

- สวนตาง ๆ ของวงกลม

ของวงกลม

ㆍ การสรางวงกลม

ความยาวรอบรูปและพื้นที่

ㆍความยาวรอบรูปและพื้นที่
ของวงกลม
- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ
ความยาวรอบรูปและพื้นที่
ของวงกลม



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 76 – 117
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 66 – 85
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-038/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-039/
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
สัปดาหที่
15

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

หนวยที่ 9 ค 2.2 ป.6/3
รูป
เรขาคณิต
สามมิติ

ตัวชี้วัด
บอกลักษณะของรูป
เรขาคณิต
สามมิติชนิดตาง ๆ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
รูปเรขาคณิตสามมิติ
- ทรงกลม ทรงกระบอก
กรวย พีระมิด

ตองรู ควรรู




เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 118 – 147
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 86 – 101
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-040/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-041/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-042/
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สัปดาหที่
16

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 9 ค 2.2 ป.6/4

ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติ

รูปเรขาคณิตสามมิติ

รูป
เรขาคณิต
สามมิติ

ที่ประกอบจากรูปคลี่ และ - รูปคลีข่ องทรงกระบอก
ระบุ
กรวย ปริซึม พีระมิด
รูปคลี่ของรูปเรขาคณิต
สามมิติ



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 118 – 147
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 86 – 101
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-043/

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-044/
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
สัปดาหที่
17

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

หนวยที่ 9 ค 2.1 ป.6/1

แสดงวิธีหาคำตอบ

ปริมาตรและความจุ

รูป
เรขาคณิต
สามมิติ

ของโจทยปญหาเกี่ยวกับ
ปริมาตร

- ปริมาตรของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบดวย

ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ที่ประกอบดวย

- การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับ

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ปริมาตรของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบดวย
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ตองรู ควรรู




เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 118 – 147

- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 86 – 101
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-045/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-046/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-047/
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สัปดาหที่
18

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 10 ค 3.1 ป.6/1
การ
นำเสนอ
ขอมูล

19

หนวยที่ 10 ค 3.1 ป.6/1
การ
นำเสนอ
ขอมูล

ใชขอมูลจากแผนภูมิรูป
วงกลม

การนำเสนอขอมูล



- การอานแผนภูมิรูปวงกลม

ในการหาคำตอบ
ของโจทยปญหา

ใชขอมูลจากแผนภูมิรูป
วงกลม
ในการหาคำตอบ
ของโจทยปญหา

การนำเสนอขอมูล
- การอานแผนภูมิรูปวงกลม



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 148 – 167
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 102 – 111
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-048/
สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 148 – 167
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 102 – 111
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-049/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-050/
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สัปดาหที่
20

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค16101
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หนวยการเรียนรู 5 หนวย
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
เวลา 80 ชั่วโมง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19)
ครูผสู อน ........................................................................................................................
ตองรู ควรรู
หนวยที่
รหัสตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง


หนวยที่ 10 ค 3.1 ป.6/1
การ
นำเสนอ
ขอมูล

ใชขอมูลจากแผนภูมิรูป
วงกลม



การนำเสนอขอมูล

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สื่อประกอบการสอน
- หนังสือเรียนคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 148 – 167
- แบบฝกหัดคณิตศาสตร สสวท. ป.6
เลม 2 หนา 102 – 111
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-051/

- การอานแผนภูมิรูปวงกลม

ในการหาคำตอบ
ของโจทยปญหา

https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-052/
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6math-book2/math-p6b2-053/
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ตองรู

6

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู

2
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตรพนื้ ฐาน รหัสวิชา ค21101 ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
หนวยการเรียนรู 5 หนวยการเรียนรู เวลา 60 ชั่วโมง (สัปดาหละ 3 ชั่วโมง)
ภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน……………………………………………….……………………… สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ครูผสู อน ........................................................................................................................
สัปดาหที่

1
14-18 มิ.ย.

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

หนวยที่ 1 ค1.1 ม.1/1
จำนวนเต็ม

2549

2
21-25 มิ.ย.

หนวยที่ 1 ค1.1 ม.1/1
จำนวนเต็ม

ตัวชี้วัด
เขาใจจำนวนตรรกยะ
และความสัมพันธของ
จำนวนตรรกยะ และใช
สมบัติของจำนวนตรรก
ยะในการแกปญ
 หา
คณิตศาสตร และปญหา
ในชีวิตจริง
เขาใจจำนวนตรรกยะ
และความสัมพันธของ
จำนวนตรรกยะ และใช
สมบัติของจำนวนตรรก
ยะในการแกปญ
 หา
คณิตศาสตร และปญหา
ในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู
แกนกลาง
จำนวนตรรกยะ

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร

1. จำนวนเต็ม

พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 11

1.1 จำนวนเต็ม

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-

1.2 การบวกจำนวน

math-book1/

เต็ม
จำนวนตรรกยะ



หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร

1. จำนวนเต็ม

พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 32

1.3 การลบจำนวนเต็ม

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/
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สัปดาหที่

3
28-30 มิ.ย.-2

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

หนวยที่ 1 ค1.1 ม.1/1
จำนวนเต็ม

ก.ค.

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

เขาใจจำนวนตรรกยะ

จำนวนตรรกยะ

และความสัมพันธของ

1. จำนวนเต็ม

พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 37

จำนวนตรรกยะ และใช

1.4 การคูณจำนวน

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-

สมบัติของจำนวนตรรก

เต็ม

math-book1/

หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร

ยะในการแกปญ
 หา
คณิตศาสตร และปญหา
ในชีวิตจริง
4
5-9 ก.ค.

หนวยที่ 1 ค1.1 ม.1/1
จำนวนเต็ม



เขาใจจำนวนตรรกยะ

จำนวนตรรกยะ

และความสัมพันธของ

1. จำนวนเต็ม

พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 44

จำนวนตรรกยะ และใช

1.5 การหารจำนวน

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-

สมบัติของจำนวนตรรก

เต็ม

math-book1/

ยะในการแกปญ
 หา
คณิตศาสตร และปญหา
ในชีวิตจริง

หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
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สัปดาหที่

5
12-16 ก.ค.

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

หนวยที่ 1 ค1.1 ม.1/1
จำนวนเต็ม

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

เขาใจจำนวนตรรกยะ

จำนวนตรรกยะ

และความสัมพันธของ

1. จำนวนเต็ม

พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 51

จำนวนตรรกยะ และใช

1.6 สมบัติการบวก

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-

สมบัติของจำนวนตรรก

และการคูณจำนวน

math-book1/

ยะในการแกปญ
 หา

เต็ม

หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร

คณิตศาสตร และปญหา
6

หนวยที่ 2

19-23 ก.ค.

การสรางทาง
เรขาคณิต

ค2.2 ม.1/1

ในชีวิตจริง
ใชความรูทางเรขาคณิต
และเครื่องมือ เชน วง
เวียนและเสนตรง รวมทั้ง
โปรแกรม The
Geometer’s
Sketchpadหรือ
โปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอื่นๆ เพื่อสรางรูป
เรขาคณิตตลอดจนนำ
ความรูเกี่ยวกับ การสราง
นี้ไปประยุกตใชในการ
แกปญหาในชีวติ จริง

การสรางทาง
เรขาคณิต
2. การสรางทาง
เรขาคณิต
2.1 รูปเรขาคณิต
พื้นฐาน



หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 69
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/
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สัปดาหที่

หนวยที่

7

หนวยที่ 2

26-30 ก.ค.

การสรางทาง

รหัสตัวชี้วัด

ค2.2 ม.1/1

เรขาคณิต

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

การสรางทาง
เรขาคณิต
และเครื่องมือ เชน วง
เวียนและเสนตรง รวมทั้ง 2. การสรางทาง
เรขาคณิต
โปรแกรม The
ใชความรูทางเรขาคณิต

Geometer’s
Sketchpadหรือ

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 86
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/

2.2 การสรางพื้นฐาน
ทางเรขาคณิต

โปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอื่นๆ เพื่อสรางรูป
เรขาคณิตตลอดจนนำ
ความรูเกี่ยวกับ การสราง
นี้ไปประยุกตใชในการ
แกปญหาในชีวติ จริง
8

หนวยที่ 2

2-6 ส.ค.

การสรางทาง
เรขาคณิต

ค2.2 ม.1/1

ใชความรูทางเรขาคณิต
และเครื่องมือ เชน วง
เวียนและเสนตรง รวมทั้ง
โปรแกรม The
Geometer’s

การสรางทาง
เรขาคณิต
2. การสรางทาง
เรขาคณิต



หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 101
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/

125
สัปดาหที่

หนวยที่

9

หนวยที่ 3

9-13 ส.ค.

เลขยกกำลัง

10

หนวยที่ 3

16-20 ส.ค.

เลขยกกำลัง

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/2

ค 1.1 ม.1/2

ตัวชี้วัด
Sketchpadหรือ
โปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอื่นๆ เพื่อสรางรูป
เรขาคณิตตลอดจนนำ
ความรูเกี่ยวกับ การสราง
นี้ไปประยุกตใชในการ
แกปญหาในชีวติ จริง
เขาใจและใชสมบัติของ
เลขยกกำลังทีม่ ีเลขชี้
กำลังเปนจำนวนเต็มบวก
ในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหา
ชีวิตจริง
เขาใจและใชสมบัติของ
เลขยกกำลังทีม่ ีเลขชี้
กำลังเปนจำนวนเต็มบวก
ในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหา
ชีวิตจริง

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

ตองรู


ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

2.3 การสรางรูป
เรขาคณิต

จำนวนตรรกยะ



3. เลขยกกำลัง
3.1 ความหมายของ
เลขยกกำลัง
จำนวนตรรกยะ
3. เลขยกกำลัง
3.2 การคูณเลขยก
กำลัง

หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 143
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/



หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 154
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/

126
สัปดาหที่

หนวยที่

11

หนวยที่ 3

23-27 ส.ค.

เลขยกกำลัง

12

หนวยที่ 3

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/2

ค 1.1 ม.1/2

30-31 ส.ค.,1- เลขยกกำลัง
3 ก.ย.

13

หนวยที่ 4

6-10 ก.ย.

ทศนิยมและ
เศษสวน

ค 1.1 ม.1/1

ตัวชี้วัด
เขาใจและใชสมบัติของ
เลขยกกำลังทีม่ ีเลขชี้
กำลังเปนจำนวนเต็มบวก
ในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหา
ชีวิตจริง
เขาใจและใชสมบัติของ
เลขยกกำลังทีม่ ีเลขชี้
กำลังเปนจำนวนเต็มบวก
ในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหา
ชีวิตจริง
เขาใจจำนวนตรรกยะ
และความสัมพันธของ
จำนวนตรรกยะและใช
สมบัติของจำนวนตรรก
ยะในการแกปญ
 หา
คณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

ตองรู


จำนวนตรรกยะ
3. เลขยกกำลัง
3.3 การหารเลขยก
กำลัง



จำนวนตรรกยะ
3. เลขยกกำลัง
3.4 สัญกรณ
วิทยาศาสตร



จำนวนตรรกยะ
- ทศนิยมและเศษสวน

ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 154
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/
หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 164
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/



หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 191
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/

127
สัปดาหที่

หนวยที่

14

หนวยที่ 4

13-17 ก.ย.

ทศนิยมและ

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/1

เศษสวน

15

หนวยที่ 4

20-24 ก.ย.

ทศนิยมและ

ค 1.1 ม.1/1

เศษสวน

16

หนวยที่ 4

27-30 ก.ย.,

ทศนิยมและ

1 ต.ค.

เศษสวน

ค 1.1 ม.1/1

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

เขาใจจำนวนตรรกยะ
และความสัมพันธของ
จำนวนตรรกยะและใช
สมบัติของจำนวนตรรก
ยะในการแกปญ
 หา
คณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง

จำนวนตรรกยะ

เขาใจจำนวนตรรกยะ
และความสัมพันธของ
จำนวนตรรกยะและใช
สมบัติของจำนวนตรรก
ยะในการแกปญ
 หา
คณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง
เขาใจจำนวนตรรกยะ
และความสัมพันธของ
จำนวนตรรกยะและใช
สมบัติของจำนวนตรรก

จำนวนตรรกยะ

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 198

- ทศนิยมและเศษสวน

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/



หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 198

- ทศนิยมและเศษสวน

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/

จำนวนตรรกยะ
- ทศนิยมและเศษสวน



หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 203

128
สัปดาหที่

หนวยที่

17

หนวยที่ 4

4-8 ต.ค.

ทศนิยมและ

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/1

เศษสวน

18
11-15 ต.ค.

หนวยที่ 5

ค 2.2 ม.1/2

รูปเรขาคณิต
สองมิติและ
สามมิติ

19
18-22 ต.ค.

หนวยที่ 5

ค 2.2 ม.1/2

ตัวชี้วัด
ยะในการแกปญ
 หา
คณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง
เขาใจจำนวนตรรกยะ
และความสัมพันธของ
จำนวนตรรกยะและใช
สมบัติของจำนวนตรรก
ยะในการแกปญ
 หา
คณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง
เขาใจและใชความรูทาง
เรขาคณิตในการ
วิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางรูปเรขาคณิตสอง
มิติและรูปเรขาคณิตสาม
มิติ
เขาใจและใชความรูทาง
เรขาคณิตในการ

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

ตองรู


ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/

จำนวนตรรกยะ



หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 217

- ทศนิยมและเศษสวน

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/

มิติสัมพันธของรูป



หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร

เรขาคณิต

พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 263

-หนาตัดของรูป

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-

เรขาคณิต

math-book1/

มิติสัมพันธของรูป
เรขาคณิต



หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 266

129
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

รูปเรขาคณิต

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

ตองรู


สามมิติ

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1-

วิเคราะหหาความสัมพันธ -ภาพที่ไดจากการมอง
ระหวางรูปเรขาคณิตสอง ดานหนาดานขาง
มิตแิ ละรูปเรขาคณิตสาม ดานบนของรูป
มิติ
เรขาคณิตสามมิติที่

สองมิติและ

ควรรู


math-book1/

ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก
20
25-29 ต.ค.

หนวยที่ 5
รูปเรขาคณิต
สองมิติและ
สามมิติ

ค 2.2 ม.1/2

เขาใจและใชความรูทาง
เรขาคณิตในการ
วิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางรูปเรขาคณิตสอง
มิตแิ ละรูปเรขาคณิตสาม
มิติ

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ตองรู
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู

มิติสัมพันธของรูป



หนังสือเรียน รายวิชาคณิตศาสตร

เรขาคณิต

พื้นฐาน ชั้น ม.1 หนา 275

-ภาพที่ไดจากการมอง
ดานหนาดานขาง
ดานบนของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่
ประกอบขึ้นจาก
ลูกบาศก

https://proj14.ipst.ac.th/m1/m1math-book1/

4

130
กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค22101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 60 ชั่วโมง
โรงเรียน...........................................................สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
สัปดาหที่

สัปดาหที่
( 1-3)
14มิ.ย. -30
มิ.ย.
2564
( 3 สัปดาห )

หนวยที่
1

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.

สมบัติของ 2/1
เลขยกกำลัง

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

ตองรู ควรรู



กำลัง ที่มีเลขชีก้ ำลังเปนจำนวน

จำนวนตรรกยะ
✓
- เลขยกกำลังที่มีเลข

เต็ม ในการแกปญหา

ชี้กำลังเปนจำนวน

คณิตศาสตรและ ปญหาในชีวิต

เต็ม

จริง

- การนำความรู

เขาใจและใชสมบัติของเลขยก

เกี่ยวกับเลขยกกำลัง
ไปใช ในการ
แกปญหา

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือเรียน สสวท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 1
เนื้อหาหนาที่......309-334........................
บทเรียนออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-mathbook1/math-m2b1-037/
สื่อใบงานจาก DLTV
ใบงาน
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/35968

131
สัปดาหที่

สัปดาหที่
( 4-5)
1ก.ค.-16ก.ค.

หนวยที่
2
จำนวน
จริง

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.
2/2

2564
( 2 สัปดาห )

ตัวชี้วัด
เขาใจจำนวนจริงและ
ความสัมพันธ ของจำนวนจริง
และใชสมบัติของ จำนวนจริง
ในการแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหาในชีวิต
จริง

สาระการเรียนรู
แกนกลาง
จำนวนจริง
- จำนวนอตรรกยะ
- จำนวนจริง
- รากทีส่ องและราก
ที่สามของจำนวน
ตรรกยะ
- การนำความรู
เกี่ยวกับจำนวนจริง

ตองรู ควรรู


✓

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือเรียน สสวท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 1
เนื้อหาหนาที่..........77-123....................
บทเรียนออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-mathbook1/math-m2b1-008/
อใบงานจาก DLTV
ใบงาน
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/35923

ไปใช
สัปดาหที่

3

( 6-8)

พหุนาม

19 ก.ค. –
6 ส.ค.
2564
( 3 สัปดาห )

ค 1.2 ม.
2/1

เขาใจหลักการดำเนินการของพ
หนาม และใชพหุนาม
ในการแกปญหาคณิตศาสตร

พหุนาม
- พหุนาม
- การบวก การลบ
และการคูณของพหุ
นาม
- การหารพหุนาม
ดวยเอกนามที่มี
ผลหาร เปนพหุนาม

หนังสือเรียน สสวท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 1
เนื้อหาหนาที่................359-370..............
บทเรียนออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/mathm2b1-047/
สื่อใบงานจาก DLTV
ใบงาน
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/35979

132
สัปดาหที่

หนวยที่

สัปดาหที่
( 9-11)
9 สิงหาคม-27
สิงหาคม
2564
( 3 สัปดาห )

3

สัปดาหที่
( 12-13)
30 สิงหาคม –
10 กันยายน
2564
( 2 สัปดาห )

การ
แยกตัว
ประกอบ
ของพหุ
นาม

4
พื้นทีผ่ ิว
และ
ปริมาตร

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.2 ม.
2/2

ค 2.1 ม.
2/1

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

ตองรู ควรรู



การแยกตัว
✓
ประกอบของพหุ
นาม
- การแยกตัว
ประกอบของพหุ
นามดีกรีสอง โดย
ใช
o สมบัติการแจก
แจง
o กำลังสอง
สมบูรณ
o ผลตางของ
กำลังสอง
พื้นทีผ่ ิว
ประยุกตใชความรูเรื่อง
- การหาพื้นทีผ่ ิว
พื้นที่ผิว ของปริซึมและ
ของปริซึมและ
ทรงกระบอก
ทรงกระบอก
ในการแกปญหาคณิตศาสตรและ - การนำความรู
เกี่ยวกับพื้นที่ผิว
ปญหาในชีวิตจริง
ของปริซึม และ
ทรงกระบอกไปใช
ในการแกปญหา
เขาใจและใชการแยกตัว
ประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง
ในการแกปญหา คณิตศาสตร

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือเรียน สสวท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 1
เนื้อหาหนาที่.........374-417.....................
บทเรียนออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-mathbook1/math-m2b1-053/
สื่อใบงานจาก DLTV
ใบงาน
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/35983

หนังสือเรียน สสวท ชั้นมัธยมศึกษาปที 2 เลม 1
เนื้อหาหนาที่........... 157-155...................
บทเรียนออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-mathbook1/math-m2b1-019/
สื่อใบงานจาก DLTV
ใบงาน
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/35940
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สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

สัปดาหที่

4
พื้นทีผ่ ิว
และ
ปริมาตร

ค 2.1 ม.

( 14-15)
13 กันยายน –
24กันยายน

2/2

ตัวชี้วัด

ประยุกตใชความรูเรื่อง
ปริมาตร ของปริซึมและ
ทรงกระบอก
ในการแกปญหาคณิตศาสตรและ
ปญหาในชีวิตจริง

2564
( 2 สัปดาห )
สัปดาหที่
( 16-17)
27กันยายน
- 8 ตุลาคม
2564
( 2 สัปดาห )

5
ค 2.2 ม.
การสราง 2/1
ทาง
เรขาคณิต

ใชความรูทำงเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เชน วงเวียนและ
สันตรง รวมทั้ง โปรแกรม
The
Geometer’s Sketchpad
หรือโปรแกรม
เรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสราง
รูปเรขาคณิตตลอดจนนำความรู
เกี่ยวกับการสรางนี้ไป
ประยุกตใช ในการแกปญหาใน
ชีวิตจริง

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

ตองรู ควรรู



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

ปริมาตร
✓
- การหาปริมาตร
ของปริซึมและ
ทรงกระบอก
- การนำความรู
เกี่ยวกับปริมาตร
ของปริซึม และ
ทรงกระบอกไปใชใน
การแกปญหา

หนังสือเรียน สสวท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 1
เนื้อหาหนาที่............. 165-175...............
บทเรียนออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-mathbook1/math-m2b1-026/
สื่อใบงานจาก DLTV
ใบงาน

การสรางทาง
เรขาคณิต
- การนำความรู

หนังสือเรียน สสวท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 1
เนื้อหาหนาที่..........215-262....................
บทเรียนออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-mathbook1/math-m2b1-027/
สื่อใบงานจาก DLTV

เกี่ยวกับการสราง
ทางเรขาคณิตไปใช
ในชีวิตจริง

✓

https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/35942

ใบงาน
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/35953
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สัปดาหที่

หนวยที่

สัปดาหที่

6
ค 2.2 ม.
ทฤษฎีบท 2/5
พีทาโกรัส

( 18-20)
11 ตุลาคม 29ตุลาคม

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู
แกนกลาง

เขาใจและใชทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส
- ทฤษฎีบทพีทา
โกรัสและบทกลับ
- การนำความรู

และ บทกลับในการแกปญหา
คณิตศาสตร และปญหาในชีวิต
จริง

2564

ตองรู ควรรู


✓

หนังสือเรียน สสวท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 1
เนื้อหาหนาที่..............13-37................
บทเรียนออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-mathbook1/math-m2b1-001/
สื่อใบงานจาก DLTV
ใบงาน

เกี่ยวกับทฤษฎีบทพี

( 3 สัปดาห )

ทาโกรัส และบท

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กลับไปใชในชีวิตจริง

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ตองรู
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

รวม 20 สัปดาห

8
0

รวม 60 ชม.
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค22201 ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
หนวยการเรียนรู 4 หนวย เวลา 60 ชั่วโมง
โรงเรียน...........................................................สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
สัปดาหที่

สัปดาหที่
( 1--4)

หนวยที่

รหัส
ตัวชี้วัด

เสนขนาน ค 2.2 ม.
2/2

ตัวชี้วัด
นำความรูเกี่ยวกับสมบัติ
ของ เสนขนาน และรูป
สามเหลี่ยม ไปใชในการ

1พ.ย. -26
พ.ย.
2564
( 4 สัปดาห )

แกปญหาคณิตศาสตร

สาระการเรียนรู ตองรู ควรรู
 
แกนกลาง
เสนขนาน
- สมบัติเกี่ยวกับ
เสนขนานและรูป
สามเหลี่ยม

✓

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือเรียน สสวท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 2
เนื้อหาหนาที่.......... 177-223....................
บทเรียนออนไลน
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/30215
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/30216
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/30217
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/30218
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/30220
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/30221
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สัปดาหที่

สัปดาหที่
( 5-8)

หนวยที่

รหัส
ตัวชี้วัด

การแปลง ค 2.2 ม.
ทาง
2/3
เรขาคณิต

ตัวชี้วัด
เขาใจและใชความรู
เกี่ยวกับ การแปลงทาง
เรขาคณิต ในการ

29พ.ย.-31

แกปญหาคณิตศาสตร

ธ.ค.

และปญหาในชีวิตจริง

2564
( 4 สัปดาห )

สาระการเรียนรู ตองรู ควรรู
 
แกนกลาง
การแปลงทาง
เรขาคณิต
- การเลื่อน
ขนาน
- การสะทอน
- การหมุน
- การนำความรู
เกี่ยวกับการ
แปลง
ทางเรขาคณิตไป
ใชในการ
แกปญหา

✓

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือเรียน สสวท ชั้นมัธยมศึกษาปที 2 เลม 2
เนื้อหาหนาที่.........215-262.....................
บทเรียนออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book1/math-m2b1027/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book1/math-m2b1028/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book1/math-m2b1030/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book1/math-m2b1031/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book1/math-m2b1032/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book1/math-m2b1034/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book1/math-m2b1035
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book1/math-m2b1036/
สื่อใบงานจาก DLTV
https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/8/2000
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สัปดาหที่

หนวยที่

สัปดาหที่

ความ
ค 2.2 ม.
เทากันทุก 2/4
ประการ

( 9-12)
3 ม.ค. –
27 ม.ค.
2564
( 4 สัปดาห )

รหัส
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

เขาใจและใชสมบัติของรูป
สามเหลี่ยม
ที่เทากันทุกประการใน
การแกปญหา
คณิตศาสตรและปญหาใน
ชีวิตจริง

สาระการเรียนรู ตองรู ควรรู
 
แกนกลาง
ความเทากันทุก
ประการ
- ความเทากัน
ทุกประการของ
รูปสามเหลี่ยม
- การนำความรู
เกี่ยวกับความ
เทากัน
ทุกประการไปใช
ในการแกปญหา

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือเรียน สสวท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 2
เนื้อหาหนาที่........75-131......................
บทเรียนออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book2/math-m2b2010/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book2/math-m2b2011/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book2/math-m2b2012/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book2/math-m2b2013/
สื่อใบงานจาก DLTV
ใบงาน
https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/8/2000/MjU2MyAvIDI=

138
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัส
ตัวชี้วัด

สัปดาหที่

สถิติ

ค 3.1 ม.

เขาใจและใชความรูทาง

2/1

สถิติ ในการนำเสนอขอมูล

( 13-16)

ตัวชี้วัด

1 ก.พ-27

และวิเคราะห ขอมูลจาก

ก.พ

แผนภาพจุด แผนภาพ ตน

2564

- ใบ ฮิสโทแกรม และคา

(4 สัปดาห )

กลาง ของขอมูล และแปล
ความหมาย ผลลัพธ
รวมทั้งนำสถิติไปใช ใน
ชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

สาระการเรียนรู ตองรู ควรรู
 
แกนกลาง
สถิติ
✓
- การนำเสนอ
และวิเคราะห
ขอมูล
o แผนภาพจุด
o แผนภาพตน –
ใบ
o ฮิสโทแกรม
o คากลางของ
ขอมูล
- การแปล
ความหมาย
ผลลัพธ
- การนำสถิติไปใช
ในชีวิตจริง

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
หนังสือเรียน สสวท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 2
เนื้อหาหนาที่...........13-35...................
บทเรียนออนไลน
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book2/math-m2b2001/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book2/math-m2b2002/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book2/math-m2b2003/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book2/math-m2b2004/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book2/math-m2b2005/
https://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-math-book2/math-m2b2007/
สื่อใบงานจาก DLTV
https://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/8/2000/MjU2MyAv
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สัปดาหที่

หนวยที่

รหัส
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สัปดาหที่

ทดสอบวัดผลปลายป

( 17-20)

ทบทวน แบบฝกเพิ่มเติม

สาระการเรียนรู ตองรู ควรรู
 
แกนกลาง

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
แบบทดสอบ แบบฝกหัด

1 มี.ค-25
มี.ค
(4 สัปดาห )
สรุปจำนวน

✓

4

ตัวชี้วัดที่
ตองรู
สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู

รวม 20 สัปดาห

4
12

0

รวม 60 ชม.
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

1

1

ค 1.3 ม. 3/1

14-18 มิ.ย. 2564

อสมการ

ตัวชี้วัด
เขาใจและใชสมบัติของ
การไมเทากัน เพื่อ

เชิงเสนตัว

วิเคราะหและแกปญหา

แปรเดียว

โดยใชอสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว

ค 1.3 ม. 3/1

2

1

21-25 มิ.ย. 2564

อสมการ

การไมเทากัน เพื่อ

เชิงเสนตัว

วิเคราะหและแกปญหา

แปรเดียว

โดยใชอสมการเชิงเสนตัว

เขาใจและใชสมบัติของ

แปรเดียว

สาระการเรียนรูแกนกลาง
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
-อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
-การแกอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว
-การนำความรูเกี่ยวกับอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในการ
แกปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
-อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
-การแกอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว
-การนำความรูเกี่ยวกับอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในการ

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ตองรู ควรรู
ประกอบการจัดการเรียนรู



-หนังสือแบบเรียน สสวท
คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
เลม 1 หนา ............
-บทเรียน
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/


-หนังสือแบบเรียน สสวท
คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
เลม 1 หนา ............
-
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ตองรู ควรรู



แกปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว
ค 1.3 ม. 3/1



เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
-บทเรียน
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/
-หนังสือแบบเรียน สสวท

เขาใจและใชสมบัติของ

อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

อสมการ

การไมเทากัน เพื่อ

-อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............

เชิงเสนตัว

วิเคราะหและแกปญหา

-การแกอสมการเชิงเสนตัวแปร

-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3

แปรเดียว

โดยใชอสมการเชิงเสนตัว

เดียว

เลม 1 หนา ............

แปรเดียว

-การนำความรูเกี่ยวกับอสมการ

-บทเรียน

เชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในการ

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-

แกปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร

math-book1/

3

1

28-30 มิ.ย.-2 ก.ค.
2564

เดียว
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

4

1

5-9 ก.ค. 2564

อสมการ

การไมเทากัน เพื่อ

เชิงเสนตัว

วิเคราะหและแกปญหา

แปรเดียว

โดยใชอสมการเชิงเสนตัว

ค 1.3 ม. 3/1

ตัวชี้วัด
เขาใจและใชสมบัติของ

แปรเดียว

5

2

12-16 ก.ค. 2564

การ

ค 1.2 ม. 3/1

เขาใจและใชการแยกตัว
ประกอบของพหุนามที่มี

แยกตัว

ดีกรีสูงกวาสองในการ

ประกอบ

แกปญหาคณิตศาสตร

พหุนาม

สาระการเรียนรูแกนกลาง
อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
-อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
-การแกอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว
-การนำความรูเกี่ยวกับอสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวไปใชในการ
แกปญหาอสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว
การแยกตัวประกอบพหุนาม
-การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ที่มีดีกรีสูงกวาสอง

เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ตองรู ควรรู
ประกอบการจัดการเรียนรู


-หนังสือแบบเรียน สสวท

คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
เลม 1 หนา ............
-บทเรียน
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/


-หนังสือแบบเรียน สสวท
คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
เลม 1 หนา ............
-บทเรียน
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/
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สัปดาหที่
6
19-23 ก.ค. 2564

7
26-30 ก.ค. 2564

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หนวยที่
ตัวชี้วัด
เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
รหัสตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ตองรู ควรรู
ประกอบการจัดการเรียนรู



-หนังสือแบบเรียน สสวท
2
ค 1.2 ม. 3/1 เขาใจและใชการแยกตัว การแยกตัวประกอบพหุนาม
คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............
การ
ประกอบของพหุนามที่มี -การแยกตัวประกอบของพหุนาม
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
แยกตัว
ดีกรีสูงกวาสองในการ
ที่มีดีกรีสูงกวาสอง
เลม 1 หนา ............
ประกอบ
แกปญหาคณิตศาสตร
-บทเรียน
พหุนาม
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/

-หนังสือแบบเรียน สสวท
2
ค 1.2 ม. 3/1 เขาใจและใชการแยกตัว การแยกตัวประกอบพหุนาม
คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............
การ
ประกอบของพหุนามที่มี -การแยกตัวประกอบของพหุนาม
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
แยกตัว
ดีกรีสูงกวาสองในการ
ที่มีดีกรีสูงกวาสอง
เลม 1 หนา ............
ประกอบ
แกปญหาคณิตศาสตร
-บทเรียน
พหุนาม
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สัปดาหที่

หนวยที่

8

2

2-6 ส.ค. 2564

การ

รหัสตัวชี้วัด
ค 1.2 ม. 3/1

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

เขาใจและใชการแยกตัว

การแยกตัวประกอบพหุนาม

ประกอบของพหุนามที่มี

-การแยกตัวประกอบของพหุ

แยกตัว

ดีกรีสูงกวาสองในการ

นามที่มีดีกรีสูงกวาสอง

ประกอบ

แกปญหาคณิตศาสตร

ตองรู



พหุนาม
9
9-13 ส.ค. 2564

3
ค 1.3 ม. 3/2
สมการ
กำลัง
สองตัว
แปร
เดียว

ประยุกตใชสมการกำลัง
สองตัวแปรเดียวในการ
แกปญหาคณิตศาสตร

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
-สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
-การแกสมการกำลังสองตัว
แปรเดียว
-การนำความรูเกี่ยวกับการแก
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
ไปใชในการแกไขปญหา



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
-หนังสือแบบเรียน สสวท
คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
เลม 1 หนา ............
-บทเรียน
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/
-หนังสือแบบเรียน สสวท
คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
เลม 1 หนา ............
-บทเรียน
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สัปดาหที่

หนวยที่

10

3

16-20 ส.ค. 2564

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ประยุกตใชสมการกำลัง

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

สมการ

สองตัวแปรเดียวในการ

-สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............

กำลัง

แกปญหาคณิตศาสตร

-การแกสมการกำลังสองตัว

-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3

แปรเดียว

เลม 1 หนา ............

แปร

-การนำความรูเกี่ยวกับการแก

-บทเรียน

เดียว

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-

ไปใชในการแกไขปญหา

math-book1/

ค 1.3 ม. 3/2

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

ตัวชี้วัด

สองตัว

รหัสตัวชี้วัด

-หนังสือแบบเรียน สสวท
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สัปดาหที่

หนวยที่

11

3

23-27 ส.ค.2564

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ประยุกตใชสมการกำลัง

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

สมการ

สองตัวแปรเดียวในการ

-สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............

กำลัง

แกปญหาคณิตศาสตร

-การแกสมการกำลังสองตัว

-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3

แปรเดียว

เลม 1 หนา ............

แปร

-การนำความรูเกี่ยวกับการแก

-บทเรียน

เดียว

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-

ไปใชในการแกไขปญหา

math-book1/

ค 1.3 ม. 3/2

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

ตัวชี้วัด

สองตัว

รหัสตัวชี้วัด

-หนังสือแบบเรียน สสวท
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สัปดาหที่

หนวยที่

12

3

30-31 ส.ค. 2564
1-3 ก.ย.2564

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ประยุกตใชสมการกำลัง

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

สมการ

สองตัวแปรเดียวในการ

-สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............

กำลัง

แกปญหาคณิตศาสตร

-การแกสมการกำลังสองตัว

-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3

แปรเดียว

เลม 1 หนา ............

แปร

-การนำความรูเกี่ยวกับการแก

-บทเรียน

เดียว

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-

ไปใชในการแกไขปญหา

math-book1/

ค 1.3 ม. 3/2

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

ตัวชี้วัด

สองตัว

รหัสตัวชี้วัด

-หนังสือแบบเรียน สสวท
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
รหัสตัวชี้วัด

หนวยที่

13

4

6-10 ก.ย.2564

ความ

รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน -รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน

คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............

คลาย

ในการแกไขปญหา

-การนำความรูเกี่ยวกับรูป

-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3

คณิตศาสตร และปญหา

สามเหลี่ยมที่คลายไปใชในการ

เลม 1 หนา ............

จริงในชีวิต

แกปญหา

-บทเรียน

ค 2.2 ม. 3/1

ตัวชี้วัด
เขาใจและใชสมบัติของ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
ความคลาย

ตองรู



ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู

สัปดาหที่

-หนังสือแบบเรียน สสวท

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/
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กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สัปดาหที่

หนวยที่

รหัสตัวชี้วัด

14

4

13-17 ก.ย.2564

ความ

รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน -รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน

คลาย

ในการแกไขปญหา

-การนำความรูเกี่ยวกับรูป

คณิตศาสตร และปญหา

สามเหลี่ยมที่คลายไปใชในการ

จริงในชีวิต

แกปญหา

เขาใจและใชสมบัติของ

ความคลาย

ค 2.2 ม. 3/1

ตัวชี้วัด
เขาใจและใชสมบัติของ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
ความคลาย

15

4

20-24 ก.ย.2564

ความ

รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน -รูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน

คลาย

ในการแกไขปญหา

-การนำความรูเกี่ยวกับรูป

คณิตศาสตร และปญหา

สามเหลี่ยมที่คลายไปใชในการ

จริงในชีวิต

แกปญหา

ค 2.2 ม. 3/1

ตองรู





ควรรู


เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
ประกอบการจัดการเรียนรู
-หนังสือแบบเรียน สสวท
คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
เลม 1 หนา ............
-บทเรียน
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/
-หนังสือแบบเรียน สสวท
คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
เลม 1 หนา ............
-บทเรียน
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/
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สัปดาหที่
16
27-30 ก.ย. 256
1 ต.ค.2564

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หนวยที่
ตัวชี้วัด
เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
รหัสตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ตองรู
ควรรู
ประกอบการจัดการเรียนรู


-หนังสือแบบเรียน สสวท

5
ค 1.2 ม. 3/2
เขาใจและใชความรู
ฟงกชันกำลังสอง
คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............
ฟงกชัน
เกี่ยวกับฟงกชันกำลังสอง -กราฟของฟงกชันกำลังสอง
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
กำลัง
ในการแกปญหา
-การนำความรูเกี่ยวกับกราฟ
เลม 1 หนา ............
สอง
คณิตศาสตร
ของฟงกชันกำลังสองไปใชใน
-บทเรียน
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3การแกปญหา
math-book1/
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5

ค 1.2 ม. 3/2

เขาใจและใชความรู

ฟงกชันกำลังสอง

4-8 ต.ค.2564

ฟงกชัน

เกี่ยวกับฟงกชันกำลังสอง -กราฟของฟงกชันกำลังสอง

กำลัง

ในการแกปญหา

-การนำความรูเกี่ยวกับกราฟ

สอง

คณิตศาสตร

ของฟงกชันกำลังสองไปใชใน
การแกปญหา



-หนังสือแบบเรียน สสวท
คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
เลม 1 หนา ............
-บทเรียน
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/
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กำหนดการจัดการเรียนรู

สัปดาหที่
18
11-15 ต.ค. 2564

รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หนวยที่
ตัวชี้วัด
เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
รหัสตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ตองรู
ควรรู
ประกอบการจัดการเรียนรู



-หนังสือแบบเรียน สสวท
5
ค 1.2 ม. 3/2
เขาใจและใชความรู
ฟงกชันกำลังสอง
ฟงกชัน

เกี่ยวกับฟงกชันกำลังสอง -กราฟของฟงกชันกำลังสอง

คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ............

กำลัง

ในการแกปญหา

-การนำความรูเกี่ยวกับกราฟ

-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3

สอง

คณิตศาสตร

ของฟงกชันกำลังสองไปใชใน

เลม 1 หนา ............

การแกปญหา

-บทเรียน
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3math-book1/
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กำหนดการจัดการเรียนรู

สัปดาหที่
19
18-22 ต.ค. 2564

รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หนวยที่
ตัวชี้วัด
เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
รหัสตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ตองรู
ควรรู
ประกอบการจัดการเรียนรู



-หนังสือแบบเรียน สสวท
6
ค 3.1 ม. 3/1
เขาใจและนำความรูทาง สถิติ
คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ...........
สถิติ
สถิติในการนำเสนอขอมูล -ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3
และวิเคราะหขอมูลจาก แผนภาพกลอง
เลม 1 หนา ............
แผนภาพกลองและแปล -การแปลความหมายผลลัพธ
-บทเรียน
ความหมายผลลัพธ
-การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3รวมทั้งนำสถิติไปใชใน
math-book1/
ชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
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สัปดาหที่
20
25-29 ต.ค. 2564

กำหนดการจัดการเรียนรู
รายวิชา คณิตศาสตร รหัสวิชา ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรู 6 หนวย เวลา 150 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียน…………………………………………… สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
หนวยที่
ตัวชี้วัด
เอกสาร / สื่อ/อื่นๆ
รหัสตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ตองรู
ควรรู
ประกอบการจัดการเรียนรู



6
ค 3.1 ม. 3/1
เขาใจและนำความรูทาง สถิติ
-หนังสือแบบเรียน สสวท
สถิติ

สถิติในการนำเสนอขอมูล -ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 หนา ...........

และวิเคราะหขอมูลจาก

แผนภาพกลอง

-แบบฝกหัด สสวท คณิตศาสตร ม.3

แผนภาพกลองและแปล

-การแปลความหมายผลลัพธ

เลม 1 หนา ............

ความหมายผลลัพธ

-การนำสถิติไปใชในชีวิตจริง

-บทเรียน

รวมทั้งนำสถิติไปใชใน

https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-

ชีวิตจริงโดยใชเทคโนโลยี

math-book1/

ที่เหมาะสม

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ตองรู

6

-

สรุปจำนวนตัวชี้วัดที่ควรรู

-

-
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คณะผูจัดทำ
ที่ปรึกษา
นายปญญารัฐฎน จันทรกอง ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นางสนม เสริฐผล
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายมงคลชัย รัตนออน
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายสมพงษ แสนโคตร
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รองประธานกรรมการ

คณะทำงานกลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
1. นายไพบูลย คำกันยา
ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ
2. นายสุดสาคร คำภา
ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4
3. นางจิตรถนอม ศรีบุรินทร ครู โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต
4. นายชัยยา จันทาทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลบานผือพิทยาภูมิ
5. นายสุรชัย บูชาอินทร
ครู โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา
6. นางนวพร บัวคำ
ครู โรงเรียนบานโนนแดง
7. นายธวัชชัย สมบัติบูรณ
ครู โรงเรียนบานหนองหัวคู
8. นางมณีรัตน อาจหาญ
ครู โรงเรียนยางโกนวิทย
9. นายเอกพงศ สุวรรณคำ
ครู โรงเรียนลาน
10. นางสาววราพร ออนละมุล ครู โรงเรียนบานหนองแวง
11. นายปรีชา บุญจิตร
ครู โรงเรียนกลางใหญนิโรธรังสีอุปถัมภ
12. นางสาวสุพัตรา บุญเลิศ
ครู โรงเรียนบานกาลึม
13. นางสาวกนกทิช ชวยแสง ครู โรงเรียนบานกุดจับ
14. นางสาวเพ็ญพักตร ขาวขันธ ครู โรงเรียนบานดงธาตุ
15. นางสุพรรณี โคกโพธิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบานสรางแปน
16. นางทิพยอุษา ธรรมขันธ
ครู โรงเรียนบานกานตสามัคคี
17. นางสาวปนิดดา วงศรัตนะ ครู โรงเรียนชุมชนบานทุงตาลเลียน
18. นางสาวยุวดี จำปามูล
ครู โรงเรียนบานสรางกอ
19. นายคมกฤช เจริญศิลป
ครู โรงเรียนบานทาลี่
20. นายธีรพงศ เต็มใจ
ครู โรงเรียนบานหยวก

ประธานคณะทำงาน
รองประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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21. นางสาวจารวี ทองสมุทร
ครู โรงเรียนบานทาโสม
คณะทำงาน
22. นายเพ็ชรรัตน ไพศาล
ครู โรงเรียนบานสามัคคี
คณะทำงาน
23. นายอภิชาติ บุญสะอาด
ครู โรงเรียนบานนาเก็น
คณะทำงาน
24. นางสมหมาย นาแพงสอน ครู โรงเรียนบานนาคำนอย
คณะทำงาน
25. นายธวัช พิมพสุวรรณ
ครู โรงเรียนอนุบาลบานกองวิทยา
คณะทำงาน
26. นายสายันต จงพิมาย
ครู โรงเรียนบานเชียงดีกุดเซือม
คณะทำงาน
27. นายเอกอนนท แกวลีเฮียง ครู โรงเรียนบานนาตองนาสมนึก
คณะทำงาน
28. นางสาวอัญชลีภรณ โลนุช ครูโรงเรียนชุมพลนาคลัง
คณะทำงาน
29. นางสาวจิณณพัต ผลทิพย ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4 คณะทำงานและเลขานุการ
30. นายไตรรัตน แสงแกว
ครู โรงเรียนบานทาโสม
คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ
ออกแบบปก
นางสาวมธุรดา ทองสมุทร

ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4

บรรณาธิการกิจ
นางสาวจิณณพัต ผลทิพย

ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4

