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วิสัยทัศน 
  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มุงเนนใหนักเรียนเปนคนดี มีทักษะ กระบวนการคิด การแกปญหา
อยางเปนระบบ และสรางองคความรูไดอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
 

หลักการ 
  1. พัฒนาความรู ความสามารถทางคณิตศาสตรตามศักยภาพของผูเรียน และสามารถนำไปเปน
เครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพ้ืนฐานสำหรับการศกึษาตอ 
  2. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายตอเนื่อง ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางมีความสุข 
  3. จัดแผนการเรียนการสอนใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ตามความ
ถนัด และความสนใจ 
  4. พัฒนาบุคลากรของกลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ใหมีความรู และทักษะตลอดจนนำ
ประสบการณมาใชในการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  5. มีการนิเทศ และติดตามอยางเปนระบบในดานการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
  6. จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชาอยางเปนรูปธรรม จัด
กิจกรรมวิชาการดานคณิตศาสตรใหนักเรียนกลาแสดงออก และไดปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามความถนัด และ
ความสนใจ 
  7. จัดใหมีมุมหนังสือ–เอกสาร มุมศึกษาคนควาดวยตนเอง ปายนิเทศ มุมสื่อนวัตกรรม อุปกรณ และ
เกมเพื่อเปนแหลงเรียนรู และสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน 
  8. จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน–ครู ในงานนิทรรศการทางวิชาการภายในโรงเรียน 
  9. สนับสนุน สงเสริมใหครู ผลิตสื่อ และนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนตามเนื้อหาการเรียนรู 
  10. จัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถ และชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาดานการเรียน
คณิตศาสตร 
  11. วัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลายใหครอบคลุมทั้งทางดานความรู 
ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

จุดมุงหมาย 
  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มุ งพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ และผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑของคุณภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
  1. มีคุณภาพตามเกณฑของคุณภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  2. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
  4. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย  
  5. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  6. มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มุงทำประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
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สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี ้
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับ และสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด และลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได 
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ 
ตอตนเอง และผูอ่ืน 
  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การ
ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
  1. รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง มีความภาคภูมใิจในความเปนไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
ของศาสนา เคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย 
  2. ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริงประพฤติ
ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ตอตนเอง และผูอื่นรวมตลอดทั้งตอหนาที่การงาน และคำมั่นสัญญา 
ความประพฤติที่ตรงไปตรงมา และจริงใจ ในสิ่งที่ถูกที่ควร ถูกตองตามทำนองคลองธรรม รวมไปถึงการไมคิดคด
ทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง นอกจากนี้แลวความซื่อสัตยสุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคำพูดหรือคำมั่น
สัญญา และการปฏิบัติหนาที ่การงานของตนเองดวยความรับผิดชอบ และดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเอง และพวกพองดวยการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ ซึ่งความซื่อสัตยสุจริตนี้จะดำเนินไป
ดวยความตั้งใจจริงเพื่อทำหนาที่ของตนเองใหสำเร็จลุลวง ดวยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตอตนเอง และสังคม 



3 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

  3. มีวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติใหถูกตอง และเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ
ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม การรูจักควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง ขอบังคบั ระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามยอมนำมาซึ ่งความสงบสุขในชีวิตของตน ความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม และประเทศชาต ิ
  4. ใฝเรียนรู หมายถึง การคนควาหาความรูหรือสิ่งที่เปนประโยชน เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
  5. อยู อยางพอเพียง หมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใชทรัพยากรและเวลาวางใหเปน
ประโยชน คำนึงถึงฐานะ และเศรษฐกิจ คิดกอนใชจายตามความเหมาะสม รูจักการเพิ่มพูนทรัพยดวยการเก็บ 
และนำไปใชใหเกิดประโยชน ดูแลรักษาบูรณทรัพยของตนเอง มีการเก็บออมเงินไวตามสมควร 
  6. มุงมั่นในการทำงาน หมายถึง การศึกษาเรียนรูเพ่ือหาขอเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสูความจริงในสิ่ง
ที่ตองการเรียนรู หรือตองการหาคำตอบ เพื่อนำคำตอบที่ไดนั้นมาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน การยกระดับ
ความรู การนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน หรือนำมาสรุปเปนความจริงได 
  7. รักความเปนไทย หมายถึง เขาใจ หวงแหนความเปนไทย ซึ่งถือเปนตนทุนทางสังคมทำใหทุก
ศาสนาสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ โดยตองมีการดำเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเปน
คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการเขาสังคม และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น เชน ความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงตอเวลา ความสุภาพ การมีสัมมาคารวะ การพูดจาไพเราะ และออนนอมถอมตน 
  8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคา หรือการให
คุณคาแกการมีปฏิสัมพันธทางสังคม และสิ่งตาง ๆ ที่เปนสิ่งสาธารณะที่ไมมีผูใดผูผูหนึ่งเปนเจาของ หรือเปนสิ่ง
ที่คนในสังคมเปนเจาของรวมกัน เปนสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากความรูสึกนึกคิด หรือการกระทำที่แสดงออกมา 
ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทำที่จะทำใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกัน
ของกลุม การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได และการ
เคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม 
 

ทำไมตองเรียนคณิตศาสตร 
  คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งตอความสำเร็จในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตรชวย
ใหมนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา หรือ
สถานการณไดอยางรอบคอบ และถี่ถวน ชวยใหคาดการณวางแผนตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม
และสามารถนำไปใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และศาสตรอื่น ๆ อันเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมี
คุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตรจึงจำเปนตองมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทันสมัย และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรูทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน  
  ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงการสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะที่จำเปนสำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนสำคัญ นั่นคือ การเตรียมผูเรียนใหมีทักษะดาน
การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสาร 
และการรวมมือ ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดลอม สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชาคมโลกได ทั้งนี้การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่ประสบ
ความสำเร็จนั้น จะตองเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ พรอมประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา 
หรือสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรูใหเหมาะสมตามศักยภาพของผูเรียน 



4 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

 

เรียนรูอะไรในคณิตศาสตร 
  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจัดเปน 3 สาระ ไดแก จำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต 
และสถิติและความนาจะเปน 

    จำนวน และพีชคณิต เรียนรูเกี่ยวกับระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง อัตราสวนรอย
ละ การประมาณคา การแกปญหาเกี่ยวกับจำนวน การใชจำนวนในชีวิตจริง แบบรูปความสัมพันธฟงกชัน เซต 
ตรรกศาสตร นิพจน เอกนาม พหุนาม สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ดอกเบ้ีย และมูลคาของเงิน ลำดับ 
และอนุกรม และการนำความรูเก่ียวกับจำนวน และพีชคณติไปใชในสถานการณตาง ๆ 

    การวัด และเรขาคณิต เรียนรูเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตร และความจุ
เงิน และเวลา หนวยวัดระบบตาง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราสวนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิต และ
สมบัติของรูปเรขาคณิต การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทาง
เรขาคณิตในเรื่องการเลื่อนขนาน การสะทอน การหมุน และการนำ ความรูเก่ียวกับการวัด และเรขาคณิตไปใช
ในสถานการณตาง ๆ 

   สถิติ และความนาจะเปน เรียนรูเกี ่ยวกับการตั้งคำถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การ
คำนวณคาสถิติ การนำเสนอ และแปลผลสำหรับขอมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ หลักการนับเบื้องตน ความ
นาจะเปน การใชความรูเกี ่ยวกับสถิติ และความนาจะเปนในการอธิบายเหตุการณตาง ๆ และชวยในการ
ตัดสินใจ 
 

สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
  มาตรฐาน  ค 1.1 เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ
จำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 
  มาตรฐาน  ค 1.2  เขาใจ และวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับ และอนุกรม และ
นำไปใช 
  มาตรฐาน  ค 1.3  ใชนิพจน สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธหรือช วยแกปญหาที่
กำหนดให 
 สาระที ่ 2 การวัด และเรขาคณิต 
  มาตรฐาน  ค 2.1  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัด และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด และ
นำไปใช 
  มาตรฐาน  ค 2.2  เขาใจ และวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง
รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช 
 สาระที่  3 สถิต ิและความนาจะเปน 
  มาตรฐาน ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
  มาตรฐาน  ค 3.2  เขาใจหลักการนับเบ้ืองตน ความนาจะเปน และนำไปใช 
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ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร 
  ทักษะ และกระบวนการทางคณติศาสตรเปนความสามารถที่จะนำความรูไปประยุกตใชในการเรียนรูสิ่ง
ตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความรู และประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะ และกระบวนการ
ทางคณติศาสตรในท่ีนี้ เนนที่ทักษะ และกระบวนการทางคณติศาสตรที่จำเปน และตองการพัฒนาใหเกิดขึ้นกับ
ผูเรียน ไดแกความสามารถตอไปนี้ 
  1. การแกปญหา เปนความสามารถในการทำความเขาใจปญหา คดิวิเคราะห วางแผนแกปญหา และ
เลือกใชวิธีการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง 
  2. การสื่อสาร และการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร เปนความสามารถในการใชรูปภาษา และ
สัญลักษณทางคณติศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และนำเสนอไดอยางถูกตอง ชัดเจน 
  3. การเชื่อมโยง เปนความสามารถในการใชความรู ทางคณิตศาสตรเปนเครื ่องมือในการเรียนรู
คณิตศาสตร เนื้อหาตาง ๆ หรือศาสตรอ่ืน ๆ และนำไปใชในชีวิตจริง 
  4. การใหเหตุผล เปนความสามารถในการใหเหตุผล รับฟง และใหเหตุผลสนับสนุน หรือโตแยงเพ่ือ
นำไปสูการสรุป โดยมีขอเท็จจริงทางคณติศาสตรรองรับ 
  5. การคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการขยายแนวคิดที่มีอยูเดิม หรือสรางแนวคิดใหมเพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาองคความรู 
 

คุณภาพผูเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
  1. อาน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไมเกิน 100,000 และ 0 มีความรูสึกเชิงจำนวน มี
ทักษะการบวก การลบ การคณู การหาร และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 
  2. มีความรูสึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับเศษสวนที่ไมเกิน 1 มีทักษะการบวก การลบ เศษสวนที่ตัวเทากัน 
และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 
  3. คาดคะเน และวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร ความจุ เลือกใชเครื่องมือ และหนวยที่เหมาะสม 
บอกเวลา บอกจำนวนเงิน และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 
  4. จำแนก และบอกลักษณะของรูปสามเหลี ่ยม วงกลม วงร ี ทรงสี ่ เหลี ่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย เขียนรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรีโดยใชแบบของรูป ระบุรูปเรขาคณิตที่มีแกน
สมมาตร และจำนวนแกนสมมาตร และนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 
  5. อานและเขียนแผนภูมิรูปภาพ ตารางทางเดียวและนำไปใชในสถานการณตาง ๆ 
 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
  1. อาน เขียนตัวเลข ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ เศษสวน ทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง อัตราสวน และ
รอยละ มีความรูสึกเชิงจำนวน มีทักษะการบวก การลบ การคูณ การหาร ประมานผลลัพธ และนำไปใชใน
สถานการณตาง ๆ 
  2. อธิบายลักษณะ และสมบัติของรูปเรขาคณิต หาความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปเรขาคณติ สราง
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และวงกลม หาปริมาตร และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และนำไปใชในสถานการณ
ตาง ๆ 
  3. นำเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิแทง ใชขอมูลจากแผนภูมิแทง แผนภูมิวงกลม ตารางสองทาง และ
กราฟเสน ในการการอธิบายเหตุการณตาง ๆ และตัดสินใจ  



6 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 1.1 เขาใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ
จำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ แสดงสิ่งตาง 

ๆ ตามจำนวนทีก่ำหนด อาน และเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดง
จำนวนนับไมเกิน 100 และ 0 
2. เปรียบเทียบจำนวนนับไมเกิน 100 
และ 0 โดยใชเครื่องหมาย = ≠ > < 
3. เรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน 100 และ 
0 ตั้งแต 3 ถึง 5 จำนวน 

จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 
- การนับทีละ 1 และทีละ 10 
- การอาน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย
แสดงจำนวน 
- การแสดงจำนวนนับไมเกิน 20 ในรูป
ความสัมพันธของจำนวนสวนยอย สวนรวม (part–
whole relationship) 
- การบอกอันดับท่ี 
- หลัก ของคาเลขโดดในแตละหลัก และการเขียน
ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบจำนวนและการใชเครื่องหมาย 
= ≠ > < 
- การเรียงลำดับจำนวน 

 4. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณ แสดงการบวก และประโยค
สัญลักษณ แสดงการลบของจำนวนนับไม
เกิน 100 และ 0 
5. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการ
บวก และโจทยปญหาการลบของจำนวน
นับไมเกิน 100 และ 0 

การบวก การลบ จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 
- ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธของ
การบวก และการลบ 
- การแกโจทยปญหาการบวก และการแกโจทย
ปญหาการลบ และการสรางโจทยปญหาพรอมทั้งหา
คำตอบ 

ป.2 1. บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ แสดงสิ่งตาง 
ๆ ตามจำนวนทีก่ำหนด อาน และเขียน
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ
แสดงจำนวนนับไมเกิน 1,000 และ 0 
2. เปรียบเทียบจำนวนนับไมเกิน 1,000 
และ 0 ใชเครื่องหมาย = ≠ > < 
3. เรียงลำดับจำนวนนับไมเกิน 1,000 
และ 0 ตั้งแต 3 ถึง 5 จำนวนจาก
สถานการณตาง ๆ 

จำนวนนับไมเกิน 1,000 และ 0 
- การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 
- การอาน และเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจำนวน 
- จำนวนคู จำนวนคี ่
- หลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียน
ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวน 

 4. หาคาตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการบวก และประโยค
สัญลักษณแสดงการลบของจำนวนนับไม
เกิน 1,000 และ 0 

การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับไม
เกิน 1,000 และ 0 
-  การบวก และการลบ 



7 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
5. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการคูณของจำนวน 1 หลัก
กับจำนวนไมเกิน 2 หลัก 
6. การหาคาของตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน 2 
หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยที่มีผลหารมี 1 
หลัก ทั้งหารลงตัว และหารไมลงตัว 
7. การหาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของจำนวนนับ ไมเกิน 1,000 และ 
0 
8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 2 
ขั้นตอนของจำนวนนับไมเกิน 1,000 และ 
0 

- ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร 
การหาผลคูณ การหาผลหาร และเศษ และ
ความสัมพันธของการคูณและการหาร 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแกโจทยปญหา และการสรางโจทยปญหา
พรอมท้ังหาคำตอบ 

ป.3 1. อานและเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับ
ไมเกิน 100,000 และ 0 
2. เปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวนนับ
ไมเกิน 100,000 จากสถานการณตาง ๆ 

จำนวนนับไมเกิน 100,000 และ 0 
- การอาน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจำนวน 
- หลัก คาของเลขโดดในแตละหลักและการเขียน
ตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
- การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน 

 3. บอก อาน และเขียนเศษสวนแสดง
ปริมาณสิ่งตาง ๆ และแสดงสิ่งตาง ๆ ตาม
เศษสวนทีก่ำหนด 
4. เปรียบเทียบเศษสวนที่ตัวเศษเทากัน
โดยที่ตัวเศษนอยกวาหรือเทากับตัวสวน 

เศษสวน 
- เศษสวนที่ตัวเศษนอยกวา หรือเทากับตัวสวน 
- การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับเศษสวน 

 5. หาคาตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณ แสดงการบวก และประโยค
สัญลักษณแสดงการลบของจำนวนนับไม
เกิน 100,000 และ 0 
6. หาคาตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณ แสดการคูณของจำนวน 1 หลัก
กับจำนวนไมเกิน 4 หลัก และจำนวน 2 
หลักกับจำนวน 2 หลัก 
7. หาคาตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณ แสดงการหารที่ตัวตั้งไมเกิน 4 
หลัก ตัวหาร 1 หลัก 
8. หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจำนวนนับไมเกิน 100,000 และ 0 

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับไมเกิน 
100,000 และ 0 
- การบวก และการลบ 
-  การคูณ การหารยาว และการหารสั้น 
-  การบวก ลบ คูณ หารระคน 
-  การแกโจทยปญหา และการสรางโจทยปญหา
พรอมท้ังหาคำตอบ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
9. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 2 
ขั้นตอนของจำนวนนับไมเกิน 100,000 
และ 0 

 10.  หาผลบวกของเศษสวนที่มีตัวสวน
เทากัน และผลบวกไมเกิน 1 และหาผลลบ
ของเศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน 
11.  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
การบวกเศษสวนท่ีมีตัวสวนเทากัน และ
ผลบวกไมเกิน 1 และโจทยปญหาการลบ
เศษสวนที่มีตัวสวนเทากัน 

การบวก การลบเศษสวน 
- การบวก และการลบเศษสวน 
- การแกโจทยปญหาการบวก และโจทยปญหา 
การลบเศษสวน 

ป.4 1. อาน และเขียนเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่
มากกวา 100,000 
2. เปรียบเทียบ และเรียงจำนวนนับที่
มากกวา 100,000 จากสถานการณตาง ๆ 

จำนวนนับท่ีมากกวา 100,000 และ 1 
- การอาน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย 
และตัวหนังสือแสดงจำนวน 
- หลัก คาประจำหลัก และคาของเลขโดดในแตละ
หลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
-  การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวน 
-  คาประมาณของจำนวนนับ และการใช
เครื่องหมาย ≈ 

 3. บอก อาน และเขียนเศษสวน จำนวน
คละ แสดงปริมาณสิ่งตาง ๆ และแสดงสิ่ง
ตาง ๆ ตามเศษสวน จำนวนคละทีก่ำหนด 
4. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสวน และ
จำนวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของ
อีกตัวหนึ่ง 

เศษสวน 
- เศษสวนแท เศษเกิน 
- จำนวนคละ 
- ความสัมพันธระหวางจำนวนคละ และเศษเกิน 
- เศษสวนที่เทากัน เศษสวนอยางต่ำ และเศษสวน
ที่เทากับจำนวนนับ 
- การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสวน และจำนวน
คละ 

 5. อาน และเขียนทศนิยมไมเกิน 3 
ตำแหนง แสดงปริมาณของสิ่งตาง ๆ และ
แสดงสิ่งตาง ๆ ตามที่ทศนิยมกำหนด 
6. เปรียบเทียบ และเรียงลำดับทศนิยมไม
เกิน 3 ตำแหนงจากสถานการณตาง ๆ 

ทศนิยม 
- การอาน และการเขียนทศนิยมไมเกิน 3 
ตำแหนง ตามปริมาณท่ีกำหนด 
- หลัก คาประจำหลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก
ของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูป
กระจาย 
- ทศนิยมที่เทากัน 
- การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับทศนิยม 

 7. ประมาณผลลัพธของการบวก การลบ 
การคณู การหาร จากสถานการณตาง ๆ 
อยางสมเหตุสมผล 

การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับที่
มากกวา 100,000 และ 0 
- การประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การ
คูณ การหาร 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
8. หาคาของตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณ แสดงการบวก และประโยค
สัญลักษณ แสดงการลบของจำนวนนับที่
มากกวา 100,000 และ 0 
9. หาคาตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการคูณของจำนวนหลาย
หลัก 2 จำนวน ที่มีผลคูณไมเกิน 6 หลัก
และประโยคสัญลักษณแสดง การหารที่ตัว
ตั้งไมเกิน 6 หลัก ตัวหารไมเกิน 2 หลัก 
10.  หาผลลัพธการบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจำนวนนับ และ 0 
11.  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 2 
ขั้นตอน ของจำนวนนับที่มากกวา 
100,000 และ 0 
12.  สรางโจทยปญหา 2 ขั้นตอนของ
จำนวนนับ และ 0 พรอมทั้งหาคำตอบ 

- การบวก และการลบ 
- การคูณ และการหาร 
- การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- การแกโจทยปญหา และการสรางโจทยปญหา 
พรอมท้ังหาคำตอบ 

 13.  หาผลบวก ผลลบของเศษสวน และ
จำนวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่งเปนพหุคูณของ
อีกตัวหนึ่ง 
14.  แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย
ปญหาการบวก และโจทยปญหาการลบ
เศษสวน และจำนวนคละที่ตัวสวนตัวหนึ่ง
เปนพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง 

การบวก การลบเศษสวน 
- การบวก การลบเศษสวนและจำนวนคละ 
- การแกโจทยปญหาการบวก และโจทยปญหาการ
ลบเศษสวน และจำนวนคละ 

 15.  หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไมเกิน 
3 ตำแหนง 
16.  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 
การบวก การลบ 2 ขั้นตอน ของทศนิยมไม
เกิน 3 ตำแหนง 

การบวก การลบทศนิยม 
- การบวก การลบทศนิยม 
-  การแกโจทยปญหาการบวก การลบ ทศนิยมไม
เกิน 2 ขั้นตอน 

ป.5 1. เขียนเศษสวนที่ตัวสวนเปนตัวประกอบ
ของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูป
ทศนิยม 

ทศนิยม 
- ความสัมพันธระหวางเศษสวน และทศนิยม 
- คาประมาณของทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนงที่เปน
จำนวนเต็ม ทศนิยม 1 ตำแหนง และ 2 ตำแหนง 
การใชเครื่องหมาย ≈ 

 2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาโดย
ใชบัญญัติไตรยางศ 

จำนวนนับและ 0 การบวก การลบ การคูณ และ
การหาร 
- การแกโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ 

 3. หาผลบวก ผลลบของเศษสวนและ
จำนวนคละ 

เศษสวน และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เศษสวน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
4. หาผลคูณ ผลหารของเศษสวน และ
จำนวนคละ 
5. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการ
บวก การลบ การคูณ การหาร เศษสวน 2 
ขั้นตอน 

- การเปรียบเทียบเศษสวน และจำนวนคละ 
-  การบวก การลบของเศษสวน และจำนวนคละ 
-  การคูณ การหารของเศษสวน และจำนวนคละ 
-  การแกโจทยปญหาเศษสวน และจำนวนคละ 

 6. หาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเปน
ทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง 
7. หาผลหารที่ตัวตั้งเปนจำนวนนับหรือ
ทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง และตัวหารเปน
จำนวนนับ ผลหารเปนทศนิยมไมเกิน 3 
ตำแหนง 
8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการ
บวกการลบ การคูณ การหาร ทศนิยม 2 
ขั้นตอน 

การคูณ การหารทศนิยม 
- การประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การ
คูณ 
- การหารทศนิยม 
- การคูณทศนิยม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับทศนิยม 

 9. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
รอยละไมเกิน 2 ขั้นตอน 

รอยละหรือเปอรเซ็นต 
- การอาน และการเขียนรอยละหรือเปอรเซน็ต 
-  การแกโจทยปญหารอยละ 

ป.6 
 

1. เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสวน และ
จำนวนคละ จากสถานการณตาง ๆ 

เศษสวน 
- การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับเศษสวน และ
จำนวนคละโดยใชความรูเรื่อง ค.ร.น 

 2. เขียนอัตราสวนแสดงการเปรียบเทียบ
ปริมาณ 2 ปริมาณ จากขอความหรือ
สถานการณ โดยที่ปริมาณแตละปริมาณ
เปนจำนวนนับ 
3. หาอัตราสวนที่เทากับอัตราสวนที่
กำหนดให 

อัตราสวน 
- อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน และมาตราสวน 

 4. หา ห.ร.ม ของจำนวนนับไมเกิน 3 
จำนวน 
5. หา ค.ร.น ของจำนวนนับไมเกิน 3 
จำนวน 
6. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาโดย
ใชความรูเก่ียวกับ ห.ร.ม และ ค.ร.น 

จำนวนนับและ 0 
- ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ 
และการแยกตัวประกอบ 
- ห.ร.ม และ ค.ร.น 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ ห.ร.ม และ ค.ร.น 

 7. หาผลลัพธของการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของเศษสวน และจำนวนคละ 
8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
เศษสวน และจำนวนคละ 2-3 ขั้นตอน 

การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน 
- การบวก การลบเศษสวน และจำนวนคละ โดยใช
ความรูเรื่อง ค.ร.น 
-  การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน และ
จำนวนคละ 
- การแกโจทยปญหาเศษสวน และจำนวนคละ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 9. หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหาร และ

ผลหารเปนทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง 
10.  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 
3 ขั้นตอน 

ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร 
- ความสัมพันธระหวางเศษสวน และทศนิยม 
- การหารทศนิยม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับทศนิยม (รวมการ
แลกเงินตางประเทศ) 

 11.  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
อัตราสวน 
12.  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยรอยละ 
2-3 ขั้นตอน 

อัตราสวนและรอยละ 
- การแกโจทยปญหาอัตราสวนและมาตราสวน 
- การแกโจทยปญหารอยละ 

 
สาระที่  1  จำนวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน  ค 1.2  เขาใจ และวิเคราะหแบบรูป ความสัมพันธ ฟงกชัน ลำดับ และอนุกรม และนำไปใช 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของ

จำนวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงทีละ 1 และที
ละ 10 และ ระบุที่หายไปในแบบรูปซ้ำของ
รูปเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ ที่สมาชิกในแต
ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูปแบบ 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 1 
และทีละ 10 
- แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณติ และรูปอ่ืน 
ๆ 

ป.2 (มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนพ้ืนฐาน
แตไมวัดผล)  

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละ 2 ที
ละ 5 และทีละ 100 
- แบบรูปซ้ำ 

ป.3 1. ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของ
จำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเทา ๆ กัน 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเทา ๆ 
กัน 

ป.4 (มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปนพ้ืนฐาน
แตไมวัดผล) 

แบบรูป 
- แบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณ การหาร
ดวยจำนวนเดียวกัน 

ป.5 - - 
ป.6 1. แสดงวิธีคิด และหาคำตอบของปญหา

เก่ียวกับแบบรูป 
แบบรูป 
- การแกปญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
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สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 1.3 ใชนิพจน สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธหรือชวยแกปญหาที่กำหนดให 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 - - 
ป.2 - - 
ป.3 - - 
ป.4 - - 
ป.5 - - 
ป.6 - - 

 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัด และคาดเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. วัด และเปรียบเทียบความยาวเปน

เซนติเมตร เปนเมตร 
ความยาว 
- การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใชหนวย
มาตรฐาน 
- ความยาวเปนเซนติเมตร เปนเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวเปนเซนติเมตร เปน
เมตร 
- การแกโจทยปญหาการบวก การลบเก่ียวกับ
ความยาวที่มีหนวยเปนเซนติเมตร เปนเมตร 

 2. วัด และเปรียบเทียบน้ำหนักเปน
กิโลกรัมเปนขีด 

น้ำหนัก 
- การวัดน้ำหนักโดยใชหนวยที่ไมใชหนวย
มาตรฐาน 
- การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัม เปนขีด 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัม เปนขีด 
- การแกปญหาการบวก การลบเก่ียวกับน้ำหนัก 
ที่มีหนวยเปนกิโลกรัม เปนขีด 

ป.2 1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
เก่ียวกับเวลาที่มีหนวยเดี่ยว และเปนหนวย
เดียวกัน 

เวลา 
- การบอกเวลาเปนนาิกา และนาท ี(ชวง 5 นาที) 
- การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาท ี
- การอานปฏิทิน 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา 

 2. วัด และเปรียบเทียบความยาวเปน
เมตร และเซนติเมตร 

ความยาว 
- การวัดความยาวเปนเมตรและเซนติเมตร 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการ
บวก การลบเก่ียวกับความยาวที่มีหนวย
เปนเมตร และเซนติเมตร 
 

- การคาดคะเนความยาวเปนเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใชความสัมพันธ
ระหวางเมตรกับเซนติเมตร 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวที่มีหนวย
เปนเมตร และเซนติเมตร 

 4. วัด และเปรียบเทียบน้ำหนักเปน
กิโลกรัม และกรัม กิโลกรัมและขีด  
5. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 
การบวก การลบเก่ียวกับน้ำหนักที่มีหนวย
เปนกิโลกรัม และกรัม กิโลกรัม และขีด 

น้ำหนัก 
- การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัม และกรัม กิโลกรัม 
และขีด 
- การคาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใชความสัมพันธ 
ระหวางกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปน
กิโลกรัม และกรัม กิโลกรัม และขีด 

 6. วัด และเปรียบเทียบปริมาตร และ
ความจุ เปนลิตร 

ปริมาตร และความจุ 
- การวัดปริมาตร และความจุโดยใชหนวย ที่ไมใช
หนวยมาตรฐาน 
- การวัดปริมาตร และความจุเปนชอนชา ชอนโตะ 
ถวยตวง ลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตร และความจุเปน ชอน
ชา ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตร และความจุ 
ที่มีหนวยเปนชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร 

ป.3 1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 
เก่ียวกับเงิน 
2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 
เก่ียวกับเวลา และระยะเวลา 

เงิน 
- การบอกจำนวนเงิน และเขียนแสดงจำนวนเงิน
แบบใชจุด 
- การเปรียบเทียบจำนวนเงิน และการแลกเงิน 
- การอานและเขียนบันทึกรายรับ รายจาย 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเงิน 
เวลา 
- การบอกเวลาเปนนาิกา และนาที 
- การเขียนบอกเวลาโดยใชมหัพภาค (.) หรือ
ทวิภาค (:) และการอาน 
- การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง และนาที 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช ความสัมพันธ
ระหวางชั่วโมงกับนาที 
- การอาน และการเขียนบันทึกกิจกรรม ที่ระบุ
เวลา 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา และระยะเวลา 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 3. เลือกใชเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 

วัด และบอกความยาวของสิ่งตาง ๆ เปน
เซนติเมตร และมิลลิเมตร เมตร และ
เซนติเมตร 
4. คาดคะเนความยาวเปนเมตร และเปน 
เซนติเมตร 
5. เปรียบเทียบความยาวระหวาง
เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร 
กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณตาง ๆ 
6. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาว ที่มีหนวยเปนเซนติเมตร 
และมิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร 
กิโลเมตร และเมตร 

ความยาว 
- การวัดความยาวเปนเซนติเมตร และมิลลิเมตร 
เมตร และเซนติเมตร กิโลเมตร และเมตร 
- การเลือกเครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนความยาวเปนเมตร และเปน
เซนติเมตร 
- การเปรียบเทียบความยาวโดยใช ความสัมพันธ
ระหวางหนวยความยาว 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาว 

 7. เลือกใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม วัด และ
บอกน้ำหนักเปนกิโลกรัม และขีด กิโลกรัม 
และกรัม 
8. คาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม และเปน
ขีด  
9. เปรียบเทียบน้ำหนักระหวางกิโลกรัม
กับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม จาก
สถานการณตาง ๆ 
10.  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 
เก่ียวกับน้ำหนักที่มหีนวยเปนกิโลกรัม กับ
กรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 

น้ำหนัก 
- การเลือกเครื่องชั่งท่ีเหมาะสม 
- การคาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม และเปนขีด 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักโดยใชความสัมพันธ 
- ระหวางกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนัก 

 11.  เลือกใชเครื่องตวงท่ีเหมาะสม วัด และ 
เปรียบเทียบปริมาตร ความจุเปนลิตร และ
มิลลิลิตร 
12.  คาดคะเนปริมาตร และความจุเปน
ลิตร  
๑๓.  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 
เก่ียวกับปริมาตร และความจุที่มหีนวย เปน
ลิตร และมิลลิลิตร 
 

ปริมาตร และความจุ 
- การวัดปริมาตร และความจุเปนลิตร และ
มิลลิลิตร 
- การเลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม 
- การคาดคะเนปริมาตร และความจุเปนลิตร 
- การเปรียบเทียบปริมาตร และความจุโดยใช
ความสัมพันธระหวางลิตรกับมิลลิลิตร ชอนชา ชอน
โตะ ถวยตวงกับมิลลิลิตร 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตร และความจุ
ที่มหีนวยเปนลิตร และมิลลิลิตร 

ป.4 1. แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทยปญหา
เก่ียวกับเวลา 

เวลา 
- การบอกระยะเวลาเปนวินาที นาที ชั่วโมง วัน 
สัปดาห เดือน ป 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
- การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใชความสัมพันธ
ระหวางหนวยเวลา 
- การอานตารางเวลา 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา 

 2. วัดและสรางมุม โดยใชโพรแทรกเตอร การวัด และสรางมุม 
- การวัดขนาดของมุมโดยใชโพรแทรกเตอร 
- การสรางมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม 

 3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 

รูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก 
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป 
และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ป.5 1. แสดงวิธีการหาคำตอบของโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหนวย และ
เขียนในรูปทศนิยม 

ความยาว 
- ความสัมพันธระหวางหนวยความยาวเซนติเมตร
กับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร 
โดยใชความรูเรื่องทศนิยม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวโดยใช
ความรูเรื่องการเปลี่ยนหนวย และทศนิยม 

 2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
เก่ียวกับน้ำหนักที่มีการเปลี่ยนหนวย และ
เขียนในรูปทศนิยม 

น้ำหนัก 
- ความสัมพันธระหวางหนวยน้ำหนักกิโลกรัมกับ
กรัม โดยใชความรูเรื่องทศนิยม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนัก โดยใช
ความรูเรื่องการเปลี่ยนหนวย และทศนิยม 

 3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
เก่ียวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
และความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ปริมาตร และความจุ 
- ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และความจุของ
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- ความสัมพันธระหวาง มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก 
เซนติเมตร และลูกบาศกเมตร 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก และความจุของภาชนะสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 

 4. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน และรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม 
- พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน และรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูน 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยม และพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน และ
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.6 1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา

เก่ียวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ปริมาตร และความจุ 
- ปริมาตรของรูปเรขาคณิตที่ประกอบดวยทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรของรูป
เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูป
หลายเหลี่ยม 
3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของ
วงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูปสามเหลี่ยม 
- มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรู และ
พ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม 
- ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป 
และพื้นที่ของวงกลม 

 
สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 2.2 เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธระหวาง 
รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และการนำไปใช 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 

วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย 

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก กรวย 
- ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
และวงร ี

ป.2 1. จำแนก และบอกลักษณะของรูปหลาย
เหลี่ยม และวงกลม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลมและวงร ี
และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใชแบบของรูป 

ป.3 1. ระบุรูปเรขาคณติสองมติที่มีแกน
สมมาตร และจำนวนแกนสมมาตร 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- รูปที่มีแกนสมมาตร 

ป.4 1. จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม 
สวนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ
แสดงมุม 
2. สรางรูปสี่เหลี่ยมมุฉากเมื่อกำหนด
ความยาวของดาน 

รูปเรขาคณิต 
- ระนาบ จุด เสนตรง รังสี สวนของเสนตรง และ
สัญลักษณแสดงเสนตรง รังสี สวนของเสนตรง 
- มุม 
  สวนประกอบของมุม 
  การเรียกชื่อมุม 
  สัญลักษณแสดงมุม 
  ชนิดของมุม 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- การสรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ป.5 1. สรางเสนตรงหรือสวนของเสนตรงให
ขนานกับเสนตรงหรือสวนของเสนตรงที่
กำหนดให 

รูปเรขาคณิต 
- เสนตั้งฉาก และสัญลักษณแสดงการตั้งฉาก 
- เสนขนาน และสัญลักษณแสดงการขนาน 
- การสรางเสนขนาน 
- มุมแยง มุมภายใน และมุมภายนอก ที่อยูบนขาง
เดียวกันของเสนตัดขวาง (Transversal) 

 2. จำแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจาก
สมบัติของรูป 
3. สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตาง ๆ เม่ือ
กำหนดความยาวของดาน และขนาดของ
มุม หรือเมื่อกำหนดความยาวของเสนทแยง
มุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม 
- การสรางรูปสี่เหลี่ยม 

 4. บอกลักษณะของปริซึม รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ลักษณะและสวนตาง ๆ ของปริซึม 

ป.6 1. จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจาก
สมบัติของรูป 
2. สรางรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความ
ยาวของดาน และขนาดของมุม 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม 
- การสรางรูปสามเหลี่ยม 
- สวนตาง ๆ ของวงกลม 
- การสรางวงกลม 

 3. บอกลักษณะตาง ๆ ของรูปเรขาคณิต
สามมิติชนิดตาง ๆ 
4. ระบุรูปเรขาคณติสามมิติที่ประกอบ
จากรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

รูปเรขาคณิตสามมิติ 
- ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด 
- รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด 

 
สาระที่ 3 สถิต ิและความนาจะเปน 
 มาตรฐาน  ค 3.1 เขาใจกระบวนการทางสถิติ และใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา

คำตอบของโจทยปญหาเมื่อกำหนดรูป 1 
รูปแทน 1 หนวย 

การนำเสนอขอมูล 
- การอานแผนภูมิรูปภาพ 

ป.2 1. ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหา
คำตอบของโจทยปญหาเมื่อกำหนดรูป 1 
รูปแทน 2 หนวย 5 หนวยหรอื 10 หนวย 

การนำเสนอขอมูล 
- การอานแผนภูมิรูปภาพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.3 

 
1. เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใชขอมูลจาก
แผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย
ปญหา 
2. เขียนตารางทางเดียวจากขอมูลที่เปน
จำนวนนับ และใชขอมูลจากตารางทาง
เดียวในการหาคำตอบของโจทยปญหา 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการนำเสนอขอมูล 
- การเก็บรวบรวมขอมูล และจำแนกขอมูล 
- การอาน และการเขียนแผนภูมิรูปภาพ 
- การอาน และการเขียนตารางทางเดียว (One–
Way Table) 

ป.4 1. ใชขอมูลจากแผนภูมิแทง ตารางสอง
ทางในการหาคำตอบของโจทยปญหา 

การนำเสนอขอมูล 
- การอาน และการเขียนแผนภูมิแทง (ไมรวมการ
ยนระยะ) 
- การอานตารางสองทาง (Two–Way Table) 

ป.5 1. ใชขอมูลจากกราฟเสนในการหา
คำตอบของโจทยปญหา 
2. เขียนแผนภูมิแทงจากขอมูลที่เปน
จำนวนนับ 

การนำเสนอขอมูล 
- การอานกราฟเสน 
- การอาน และการเขียนแผนภูมิแทง 

ป.6 1. ใชขอมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการ
หาคำตอบของโจทยปญหา 

การนำเสนอขอมูล 
- การอานแผนภูมิรูปวงกลม 

 
สาระที่ 3 สถิต ิและความนาจะเปน 
 มาตรฐาน  ค 3.2 เขาใจหลักการนับเบื้องตน ความนาจะเปน และนำไปใช 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 - - 
ป.2 - - 
ป.3 - - 
ป.4 - - 
ป.5 - - 
ป.6 - - 

 

รายวิชาที่เปดสอน 
 รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ค11101 คณิตศาสตร1  จำนวน  200  ชั่วโมง 
  ค12101 คณิตศาสตร2  จำนวน  200  ชั่วโมง 
  ค13101 คณิตศาสตร3  จำนวน  200  ชั่วโมง 
  ค14101 คณิตศาสตร4  จำนวน  160  ชั่วโมง 
  ค15101 คณิตศาสตร5  จำนวน  160  ชั่วโมง 
  ค16101 คณิตศาสตร6  จำนวน  160  ชั่วโมง  
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ค11101  คณิตศาสตร1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาคนควาฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี ้
  จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 การนับทีละ 1 และทีละ 10 การอาน และการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย แสดงจำนวน การแสดงจำนวนนับไมเกิน 20 ในรูปความสัมพันธของจำนวนแบบสวนยอย สวนรวม
(part-whole relationship) การบอกอันดับที่ หลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดง
จำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน และการใชเครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลำดับจำนวน 
  การบวก การลบ จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ 
การหาผลบวก การหาผลลบ และความสัมพันธของการบวก และการลบ การแกโจทยปญหา การบวกโจทย
ปญหา การลบและการสรางโจทยปญหาพรอมทั้งหาคำตอบ 
  แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 แบบรูปซ้ำของจำนวน รูป 
เรขาคณิต และรูปอื่น ๆ 
  ความยาว การวัดความยาวโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน การวัดความยาวเปนเซนติเมตร เมตร 
การเปรียบเทียบความยาวเปนเซนติเมตร เปนเมตร การแกโจทยปญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับความยาวที่มี
หนวยเปนเซนติเมตร เปนเมตร 
  น้ำหนัก การวัดน้ำหนักโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัม เปนขีด การ
เปรียบเทียบน้ำหนักเปนกิโลกรัม เปนขีด การแกโจทยปญหา การบวก การลบ เกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปน
กิโลกรัม เปนขีด 
  รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ ลักษณะของทรงลี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก 
ทรงกรวย ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงร ี
  การนำเสนอขอมูล การอานแผนภูมิรูปภาพ 
  โดยใชความรู ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญในการแกปญหาตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม โดยใชความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝ
เรียนรู มีความมุงม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีดี รวมทั้งเห็นคุณคา และ
มีเจตคติที่ดีตอคณติศาสตร 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 
 ค 1.2 ป.1/1 
 ค 2.1 ป.1/1, ป.1/2 
 ค 2.2 ป.1/1 
 ค 3.1 ป.1/1 
รวม  10 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ค11101  คณิตศาสตร1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 จำนวนนับ 
1 ถึง 10 
และ 0 

 

ค 1.1 ป.1/1-3 - บอกจำนวนของสิ่งตาง ๆ ไดจากการ
นับ หนึ่ง สอง สาม สี่ หา หก เจ็ด แปด เกา 
สิบ 
- จำนวน หนึ่ง สอง สาม สี่ หา หก เจ็ด 
แปด เกา สิบ เปนจำนวนนับที่เพ่ิมขึ้นทีละ
หนึ่ง 
- ถาไมมีสิ่งของอยูเลยถือวามีจำนวนเปน
ศูนย 
- ความสัมพันธของจำนวนแบบ
สวนยอย–สวนรวม เปนการเขียนแสดง
จำนวนที่เปนสวนรวมในรูปของจำนวน 
สองจำนวนที่เปนสวนยอย 
- ตัวเลขฮินดูอารบิก 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 ตัวเลขไทย ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
๑๐ ตัวหนังสือ ศูนย หนึ่ง สอง สาม สี่ หา 
หก เจ็ด แปด เกา สิบ เปนสัญลักษณใช
เขียนแสดงจำนวน 
- ไมเทากัน เทากัน มากกวา นอยกวา 
เปนคำที่ใชใน การเปรียบเทียบจำนวน โดย
อาจใชการจับคูกันของสิ่งของ ที่จะนำมา
เปรียบเทียบกัน 
- การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปนอย 
หรือจากนอยไปมาก อาจทำไดโดย
พิจารณาจำนวนที่มากท่ีสุด และนอยท่ีสุด
กอน แลวนำจำนวนที่เหลือมาเปรียบเทียบ
กัน 

20 5 

2 การบวก
จำนวนสอง
จำนวนที่
ผลบวกไม
เกิน 10 

ค 1.1 ป.1/4-5 - จำนวนสองจำนวนรวมกัน หาจำนวน 
ทั้งหมดไดดวยการนับ เขียนเปนประโยค 
สัญลักษณการบวกได เชน 1 + 2 = 3 
- การหาผลบวกทำไดหลายวิธี ไดแก 
การวาดรูป 

16 4 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

 - จำนวนใดบวกกับ 0 ผลบวกจะเทากับ
จำนวนนั้น 
- จำนวนเดียวกันบวกกัน และมีผลบวก
ไมเกิน 10 ไดแก 1+1 = 2, 2+2 = 4, 
3+3 = 6, 4+4 = 8, 5+5 = 10 
- จำนวนสองจำนวนที่บวกกันได 10 
ไดแก 1 กับ 9, 2 กับ 8, 3 กับ 7, 4 กับ 
6, 5 กับ 5, 6 กับ 4, 7 กับ 3, 8 กับ 2, 
9 กับ 1, 10 กับ 0, 0 กับ 10 
- จำนวนสองจำนวนที่บวกกัน และ
ผลบวกเทากัน อาจมีได หลายคู เชน 4 = 
0+4, 4= 4+0, 4 = 1+3, 4 = 3+1, 4 
= 2+2  
- จำนวนสองจำนวนบวกกัน เมื่อสลับที่
กันผลบวกยังคงเทาเดิม 
- เรื่องราวที่แสดงใหเห็นถึงการนำ
จำนวนมารวมกัน เปนสถานการณการบวก 
- การแกโจทยปญหาทำไดโดยอานทำ
ความเขาใจปญหา วางแผน วิธีคดิ การ
สรางโจทยปญหามีสวนที่โจทยปญหา มี
สวนที่โจทยบอก และสวนที่โจทยถาม ซึ่ง
อาจใชการวาดภาพ หาคำตอบ และ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล 

3 การลบ
จำนวนสอง
จำนวนที่
ผลบวกไม
เกิน 10 

ค 1.1 ป.1/4-5 - การหาผลลบโดยการเอาออก 8 เอา
ออก 3 เหลือ 5 เขียนเปนประโยค
สัญลักษณ 8 – 3 = 5 อานวา แปดลบ
ดวยสามเทากับหา 8 เปนตัวตั้ง 3 เปนตัว
ลบ 5 เปนผลลบ “–” เรียกวา เครื่องหมาย
ลบ และ “=” เรียกวาเครื่องหมายเทากับ 
- จำนวนของสิ่งตาง ๆ ท้ังหมด เมื่อเอา
ออกไปจำนวนหนึ่ง สามารถหาจำนวนที่
เหลือไดดวยการลบ 
- การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนวา
มากกวากัน หรือนอยกวากันเทาไร ทำได
ดวยการลบ โดยจำนวนที่มากกวาเปนตัวตั้ง
จำนวนที่นอยกวาเปนตัวลบ 

21 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

- เมื่อรูจำนวนทั้งหมดที่เปนการรวมของ
จำนวนสองจำนวน (สวนรวม) และรูจำนวน
หนึ่งในสองจำนวน (สวนยอย) เราสามารถ
หาอีกจำนวนหนึ่งไดดวยการลบ โดย
จำนวนทั้งหมดเปนตัวตั้ง 
- จำนวนใดลบดวยศูนยไดผลลบเทากับ
จำนวนนั้น 
- ผลบวกของสองจำนวนลบดวยจำนวน
ใดจำนวนหนึ่ง ในสองจำนวนนั้น จะไดผล
ลบเทากับจำนวนที่เหลือ เชน 2 + 5 = 7, 
7 – 5 = 2 
- สามารถใชความสัมพันธของการบวก 
และการลบ ในการหาคาตัวไมทราบคาใน
ประโยค สัญลักษณการบวก และประโยค
สัญลักษณการลบ 
- สถานการณตอไปนี้เปนสถานการณ
การลบ 
 1. แสดงการเอาออกเพ่ือหาจำนวนที่
เหลือ 
 2. แสดงการเปรียบเทียบเพ่ือหาวา
มากกวาหรือนอยกวากันอยูเทาไร 
 3. แสดงการหาจำนวนหนึ่ง เมื่อรูอีก
จำนวนหนึ่ง และจำนวนทั้งหมด 
- การแกโจทยปญหาทำได โดยอานทำ
ความเขาใจปญหา วางแผนวิธีคิด ซึ่งอาจใช
การวาดภาพ หาคำตอบและ ตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผล 
- การสรางโจทยปญหา มีสวนที่โจทย
บอก และสวนที่ โจทยถาม 

4 จำนวนนับ 
11 - 20 

ค 1.1 ป.1/1-3 - จำนวนนับ 11 ถึง 20 เปนจำนวนนับ
ที่เพ่ิมข้ึนทีละหนึ่ง ตามลำดับโดยนับตอจาก
สิบ 
- ความสัมพันธของจำนวนแบบ
สวนยอย–สวนรวม เปนการเขียนแสดง
จำนวนที่เปนสวนรวม ในรูปของจำนวน
สองจำนวนที่เปนสวนยอย 

16 4 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

- ตัวเลขฮินดูอารบิก 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 ตัวเลขไทย ๑๑ ๑๒ ๑๓ 
๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ตัวหนังสือ 
สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบหา สิบหก 
สิบเจ็ด สิบแปด สิบเกา ยี่สิบ เปน
สัญลักษณใชเขียนแสดงจำนวน 
- ไมเทากัน เทากัน มากกวา นอยกวา 
เปนคำที่ใช ในการเปรียบเทียบจำนวน โดย
อาจใชการจับคูกัน ของสิ่งของ ที่จะนำมา
เปรียบเทียบ 
- การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปนอย 
หรือจากนอยไปมากอาจทำไดโดยพิจารณา
จำนวนที่มากที่สุด และจำนวนที่นอยที่สุด
กอนแลวนำจำนวนที่เหลือเปรียบเทียบกัน 

5 การบวก 
การลบ

จำนวนนับ
ไมเกิน 20 

ค 1.1 ป.1/4-5 - การบวกจำนวนสองจำนวน สามารถ
หาผลบวก โดยใชการนับตอ 
- การหาผลบวกโดยใชการนับตอ ถานับ
ตอจากจำนวนที่ มากกวา จะทำใหหา
ผลบวกไดเร็วกวา 
- การบวกจำนวนสองจำนวน สามารถ
หาผลบวก โดยใชเสนจำนวน การหา
ผลบวกของจำนวนสองจำนวน อาจใช
ผลบวกของจำนวนเดียวกันสองจำนวนชวย
ในการหาผลบวก 
- การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวน 
อาจใชการทำให ครบสิบ 
- การบวกจำนวนสามจำนวนจะบวกสอง
จำนวนใดกอนก็ได แลวบวกจำนวนที่เหลือ
ผลบวกเทากัน 

- ถามีสองจำนวนใดท่ีบวกครบสิบ ให
บวกสองจำนวนนั้นกอน แลวบวกจำนวนที่
เหลือ 
- สามารถหาผลลบโดยใชการวาดรูป ใช
เสนจำนวน การนับตอ โดยนับตอจากตัว
ลบ ไปถึงตัวตั้ง จำนวนครั้งในการนับตอ
เปนผลลบ 

20 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

- การลบจำนวนสามจำนวน สามารถนำ
ตัวตั้ง ลบดวยตัวลบ 1 หรือตัวลบ 2 กอน 
แลวลบดวยตัวลบที่เหลือ อาจใชการนับตอ 
หรือเสนจำนวน หรือความสัมพันธของ การ
บวก และการลบชวยในการหาคา ของตัว
ไมทราบคาในประโยคสัญลักษณการบวก 
และประโยคสัญลักษณการลบ 
- การแกโจทยปญหาทำไดโดยอานทำ
ความเขาใจปญหา วางแผนวิธคีิด ซึ่งอาจใช
การวาดรูป หาคำตอบ และตรวจสอบความ
สมเหตุสมผล 
- การสรางโจทยปญหา ตองมีทั้งสวนท่ี
โจทยบอก และสวนที่โจทยถาม 

6 แผนภูมิ
รูปภาพ 

ค 3.1 ป.1/1 - รูปภาพเปนการใชรูปภาพแสดงจำนวน
ของสิ่งตาง ๆ 
- สวนทายของแผนภูมิคือขอกำหนดของ
แผนภูมิรูปภาพ รูปภาพที่แทนสิ่งเดยีวกัน
ตองเปนรูปภาพท่ีเหมือนกัน และมีขนาด
เทากัน 
- รอยขีด | ใชในการบันทึกขอมูล แลวนำ
ขอมูล มาแสดงเปนแผนภูมิรูปภาพโดย
รูปภาพ 1 รูป แทน รอยขีด 1 ขีด 

5 3 

7 การวัด
น้ำหนัก 

ค 2.1 ป.1/2 - สิ่งของสองสิ่งที่อยูบนเครื่องชั่งสอง
แขนอยางงาย สิ่งใดอยูในระดับต่ำกวา สิ่ง
นั้นจะหนักกวา หรือ สิ่งใดอยู ในระดับสูง
กวา สิ่งนั้นจะเบากวา และถาสิ่งของสองสิ่ง
นั้น อยูในระดับเดียวกัน สิ่งของสองสิ่งนั้น
จะหนักเทากัน 
- การใชเครื่องช่ังสปริงเม่ือชั่งสิง่ของจะ
อานน้ำหนักโดย ดูตัวเลขที่เข็มชี้ กอนชั่ง
สิ่งของเข็มชีน้้ำหนักอยูที่ตัวเลข 0 น้ำหนัก 
1 กิโลกรัม เทากับ 10 ขีด การบอก
น้ำหนักของ สิ่งของตางๆ อาจบอกเปนขีด
หรือกิโลกรัม 
- การคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งของตาง ๆ 
เปนการบอกน้ำหนักโดยไมใชเครื่องชั่ง แต

13 4 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

อาจบอกน้ำหนักไดโดยเทียบกับน้ำหนัก 1 
กิโลกรัม หรือ 2 กิโลกรัม 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของ 2 
สิ่งท่ีมีหนวยเปนกิโลกรัมเปนการบอกวาสิ่ง
ใดหนักเทากัน หนักกวา หรือเบากวากันอยู
เทาใด 
- การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของ 2 
สิ่งท่ีมีหนวยเปนขีดเปนการบอกน้ำหนักที่
หนักกวา เบากวา หรือเทากัน 
- การแกปญหาทำไดโดย อานทำความ
เขาใจปญหา วางแผน แกปญหาซึ่งอาจใช
การวาดรูปหาคำตอบ และตรวจสอบความ
สมเหตุสมผล 

   สอบกลางป  10 
8 รูป

เรขาคณิต 
ค 1.2 ป.1/1 
ค 2.2 ป.1/1 

- รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม 
และวงร ีเปนรูปเรขาคณิตสองมิติ 
- ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม 
ทรงกระบอก และกรวย เปนรูปเรขาคณิต
สามมิติ 
- ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม มี 3 ดาน 
3 มุม รูปสี่เหลี่ยม มี 4 ดาน 4 มุม วงกลม
และวงรี ไมมีดาน ไมมีมุม 
- การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 
วงกลม และวงรี โดยใชแบบของรูป และใช
สิ่งของรอบ ๆ ตัวมาเปนแบบ แบบรูปซ้ำ
ของรูปเรขาคณิต และรูปอ่ืน ๆ  
- แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอ่ืน 
ๆ เปนการเรียง รูปเรขาคณติหรือรูปอื่น ๆ 
เปนชุดท่ีซ้ำไปเรื่อย ๆ โดยชุดทีซ่้ำในแบบ
รูปอาจเก่ียวกับรูปราง ขนาด หรือส ี
- การหารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูป
เรขาคณิต และรูปอ่ืน ๆ จะตองหาชุดที่ซ้ำ
ของแบบรูปกอน 
- การสรางแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิต 
และรูปอ่ืน ๆ อาจสรางได 3 ลักษณะ คือ 

12 5 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

แบบรูปซ้ำที่เก่ียวกับสี แบบรูปซ้ำที่เก่ียวกับ 
รูปราง และแบบรูปซ้ำที่เก่ียวกับขนาด 

9 จำนวนนับ 
21 ถึง 
100 

ค 1.1 ป.1/1-3 
ค 1.2 ป.1/1 

- จำนวนนับ 21 ถึง 100 เปนจำนวน
นับที่เพ่ิมขึ้นทีละ 1 ตามลำดับ 
- การเขียนแสดงจำนวน สามารถเขียน
เปนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย หรือ
ตัวหนังสือ 
- การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูป
กระจาย เปนการเขียนในรูปการบวกคา
ของ เลขโดดในหลักตาง ๆ ของจำนวนนั้น 
- การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน ถา
จำนวนหลักไมเทากัน จำนวนที่มจีำนวน
หลักมากกวา จะมากกวาอีกจำนวนหนึ่ง ถา
จำนวนหลักเทากัน ใหพิจารณาเลขโดดใน
หลักสิบกอน เลขโดดในหลักสิบของ 
จำนวนใดมากกวาจำนวนนั้นจะมากกวา ถา
เลขโดดในหลักสิบเทากันใหพิจารณาเลข
โดดในหลักหนวย 
- การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปนอย 
หรือจากนอยไปมาก อาจทำไดโดย
พิจารณาจำนวนที่มากท่ีสุด และนอยท่ีสุด
กอน จากนั้นนำจำนวนที่เหลือมา
เปรียบเทียบกัน แลวนำจำนวนมาเรียง
ตามลำดับ 
- แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมข้ึนทีละ 1 ที
ละ 10 เปนชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ
กัน อยางตอเนื่องในลักษณะของการ
เพ่ิมขึ้นทีละ 1 ทีละ 10 เชน 10 11 12 
13 14 หรือ 10 20 30 40 50 
ตามลำดับ 
- แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1 ทีละ 
10 เปนชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธกัน 
อยางตอเนื่องในลักษณะของการลดลงทีละ 
1 ทีละ 10 เชน 30 29 28 27 26 95 
หรือ 85 75 65 55 ตามลำดับ 

19 6 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

10 การวัด
ความยาว 

ค 2.1 ป.1/1 - ยาวกวา สั้นกวา สูงกวา เตี้ยกวา 
เทากัน ยาวที่สุด สั้นที่สุด สูงที่สุด เตี้ยที่สุด 
เปนคำที่ใชในการเปรียบเทียบความยาว
ของ สิ่งตาง ๆ  
- การเปรียบเทียบความยาวตองวางให
ปลายขางหนึ่งเสมอกัน แลวดูที่ปลายอีก
ขางหนึ่ง 
- เซนติเมตร เมตร เปนหนวยมาตรฐานท่ี
ใชบอกความยาว ความสูงของสิ่งตาง ๆ  
- การเปรียบเทียบความยาวสามารถทำ
ไดโดยนำความยาว ในหนวยเดียวกันมา
เปรียบเทียบกัน 
- การแกโจทยปญหาสามารถทำไดโดย
อาน และทำความเขาใจ วางแผนวิธีคิด 
โดยอาจใชการวาดภาพหาคำตอบ และ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผล 

13 4 

11 การบวก
จำนวนที่มี
ผลบวกไม
เกิน 100 

ค 1.1 ป.1/4 - การบวกเปนการนับรวมจำนวนสิ่งตาง 
ๆ ตั้งแตสองกลุมขึ้นไป 
- การบวกจำนวนสองหลักเมื่อสลับที่กัน
ผลบวกยังคงเทากัน การบวกจำนวนที่มี
สองหลัก ใชวิธีบวกจำนวนที่อยูในหลัก
เดียวกันเขาดวยกัน 
- วิธีการบวกเพ่ือความรวดเร็วใชวิธีการ
นับตอจากจำนวนที่มากกวา 

15 5 

12 การลบ
จำนวนที่มี
ตัวตั้งไม

เกิน 100 

ค 1.1 ป.1/4 - สามารถหาผลลบของจำนวนสอง
จำนวนที่ตัวตั้ง มากกวา 20 แตไมเกิน 
100 ไดหลายวิธ ีเชน การนับตอ การนับ
ถอยหลัง การเปรียบเทียบแลวหาวาตางกัน
อยูเทาไร การเอาออกแลวหาจำนวนที่เหลือ 
การใชความสัมพันธของ จำนวนแบบ
สวนยอย-สวนรวม การตั้งลบ เปนตน ทั้งนี้
ในการตั้งลบ จะลบในหลักหนวยกอน และ
ตองเขียนเลขโดดใน หลักเดียวกันใหตรงกัน
แลวนำจำนวนที่อยูในหลักเดียวกันมาลบ
กัน ซึ่งตัวตั้งตองมากกวาตัวลบ หากตัวตั้ง

15 5 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

นอยกวาตัวลบ ตองกระจายจากหลักสิบมา
หลักหนวยกอน 
- สามารถหาคาของตัวไมทราบคาใน
ประโยคสัญลักษณ การบวก และประโยค
สัญลักษณการลบ อาจใชความสัมพันธของ
การบวก และการลบ ในการแปลงประโยค
สัญลักษณการบวกเปนประโยคสัญลักษณ
การลบ เพื่อใหหาคำตอบงายข้ึน หรืออาจ
แปลงประโยคสัญลักษณการลบเปน 
ประโยคสัญลักษณการบวกเพ่ือใหหา
คำตอบงายข้ึน 

13 โจทย
ปญหาการ
บวก และ

โจทย
ปญหาการ

ลบ 

ค 1.1 ป.1/5 - สถานการณหรือปญหาที่หาคำตอบได
ดวยการบวก หรือการลบ มีหลากหลาย
ลักษณะใหทำความเขาใจ วิเคราะห และหา
คำตอบ 
- การแกโจทยปญหาทำไดโดยอานทำ
ความเขาใจปญหา วางแผนแกปญหา หา
คำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของคำตอบ 

15 5 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดปการศึกษา 200 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค12101  คณิตศาสตร2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาคนควาฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี ้
  จำนวนนับไมเกิน 1,000 และ 0 การนับทีละ 2 ทีละ 4 ทีละ 10 และทีละ 100 การอาน และการ
เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวน จำนวนคู จำนวนคี่ หลัก คาของเลขโดดในแต
ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวน 
  การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับไมเกิน 1,000 และ 0 การบวก และการลบ ความหมาย
ของการคูณ ความหมายของการหาร การหาผลคูณ การหาผลหาร และเศษ และความสัมพันธของการคูณ และ
การหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การแก และการสรางโจทยปญหาพรอมทั้งหาคำตอบ 
  แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูปซ้ำ 
  เวลา การบอกเวลาเปนนาิกา และนาที (ชวง 5 นาที) การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาที การ
เปรียบเทียบระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาที การอานปฏิทิน การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา 
  ความยาว การวัดความยาวเปนเมตร และเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเปนเมตร การเปรียบเทียบ
ความยาวโดยใชความสัมพันธระหวางเมตร กับเซนติเมตร การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหนวยเปน
เมตร และเซนติเมตร 
  น้ำหนัก การวัดน้ำหนักเปนกิโลกรัม และกรัม กิโลกรัม และขีด การคาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม การ
เปรียบเทียบน้ำหนักโดยใชความสัมพันธระหวางกิโลกรัม กับกรัม และกิโลกรัมกับขีด การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับน้ำหนักที่มีหนวยเปนกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 
  ปริมาตรและความจุ การวัดปริมาตร และความจุโดยใชหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน การวัดปริมาตร
และความจุเปนชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร การเปรียบเทียบปริมาตร และความจุเปนชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง 
ลิตร การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตร และความจุ ที่มีหนวยเปนชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง ลิตร 
  รูปเรขาคณิตสองมิต ิลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี และการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ 
โดยใชแบบของรูป 
  การนำเสนอขอมูล การอานแผนภูมิรูปภาพ 
  โดยใชความรูทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม โดยใชความสามารถในการสื่อสารและสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝเรียนรู มี
ความมุงมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี รวมทั้งเห็นคุณคา และมีเจตคติ
ที่ดีตอคณิตศาสตร 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
 ค 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 
 ค 2.2 ป.2/1 
 ค 3.1 ป.2/1 
รวม  16 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ค12101  คณิตศาสตร2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 จำนวนนับ
ไมเกิน 
1,000 
และ 0 

ค 1.1 ป.2/1-3  การแสดงคาของจำนวนไมเกินหนึ่งพัน 
และ ศูนย สามารถแสดงโดยการใช
สัญลักษณเปนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทย และตัวหนังสือ 

18 5 

2 การบวก 
และการลบ
จำนวนไม

เกิน 
1,000 

ค 1.1 ป.2/4 - การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวน
ใหนำจำนวนที่อยูในหลักเดียวกันมาบวกที
ละหลัก โดยเริ่มบวกจากหลักหนวยไปหลัก
สิบ ถาผลบวกของจำนวนในหลักหนวยเปน
สองหลักตองทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับ
จำนวนในหลักสิบ การบวกจำนวนสอง
จำนวนเมื่อสลับที่กัน ผลบวกยังคงเทากัน  
- การบวกจำนวนสามจำนวน ใชวิธีการ
เดียวกับการบวกจำนวนสองจำนวน คือ 
บวกจำนวนที่อยูในหลักเดียวกันเขาดวยกัน 
การหาผลลบของจำนวนสองจำนวนใหนำ
จำนวนที่อยูในหลักเดียวกันมาลบกัน โดย
ลบในหลักหนวยกอนแลวจึงลบในหลักสิบ 
การลบจำนวนที่มีผลลบ และตัวตั้งไมเกิน 
1000 ถาจำนวนในหลักหนวยของตัวตั้ง
นอยกวาจำนวนในหลักหนวยของตัวลบ ให
กระจายตัวตั้งออกมา 1 สิบ แลวนำมารวม
กับจำนวนในหลักหนวยของตัวตั้ง ผลลบมี
ความสัมพันธกับการบวก คือผลลบของ
จำนวนสองจำนวนใดๆ เมื่อบวกกับตัวลบ
จะเทากับตัวตั้ง 

30 6 

3 การวัด
ความยาว 

ค 2.1 ป.2/2-3  เมตร เซนติเมตร เปนหนวยมาตรฐานที่
ใชบอกความยาว ความสูง และระยะทาง 
และการแก ปญหาเกี่ยวกับการวัดความ
ยาวสามารถทำไดหลายวิธ ี

17 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

4 การชั่ง ค 2.1 ป.2/4-5  กิโลกรัม และขีด เปนหนวยมาตรฐานที่
ใชบอกน้ำหนัก และการแกปญหา การชั่ง
สามารถทำไดหลายวิธ ี

19 5 

5 การคูณ ค 1.1 ป.2/5 - การบวกจำนวนที่เทากันหลาย ๆ 
จำนวน เขียนแสดงไดดวยการคูณจำนวน
สองจำนวน การคูณจำนวนสองจำนวนเมื่อ
สลับที่กัน ผลคูณยังคงเทากัน จำนวนใด ๆ 
คูณกับ 1 ไดผลคูณเทากับจำนวนนั้น และ
จำนวนใด ๆ คูณกับศูนยไดผลคูณเทากับ
ศูนย  
- การเปรียบเทียบการคูณ ทำไดโดยการ
นำผลคณูของการคณูสองกลุมมา
เปรียบเทียบกันโดยใชสัญลักษณ > < หรือ 
= จำนวนสองจำนวนที่คูณกัน เม่ือสลับที่
กันแลวผลคูณยังคงเทาเดิม  
- จำนวนใด ๆ คูณกับ 10,20,30,…,90 
สามารถหาผลคูณไดโดยคณูจำนวนนับกับ 
1,2,3,…,9 ตามลำดับแลวเตมิ 0 หนึ่งตัว
ตอทายคณู  
- จำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสอง
หลัก ทำไดโดยการคูณจำนวนในหลักหนวย
กอน ถาผลคูณในหลักหนวยเปนเลขสอง
หลัก ใหทดไปหลักสิบ โดยวางเลขหลัก
หนวยไวในหลักหนวย แลวคูณหลักสิบ นำ
ผลคณูในหลักสิบ รวมกับตัวทด  
- โจทยปญหาการคูณที่มีหนึ่งหลักกับ
จำนวนที่ไมเกินสองหลัก จะตองวิเคราะห
โจทยเพ่ือหาคำตอบพรอมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของคำตอบได 

23 7 

   สอบกลางป - 10 
6 การหาร ค 1.1 ป.2/6   การหารที่ตัวหารคงท่ี ถาตัวตั้งมากขึ้น

ผลหารจะมากขึ้น และถาตัวตั้งนอยลง 
ผลหารจะนอยลงดวย ผลคูณของสอง
จำนวนใด ๆ เมื่อหารดวยจำนวนใดจำนวน
หนึ่งในสองจำนวนนั้น จะไดผลลัพธเทากับ
จำนวนที่เหลือ การหารลงตัว ตัวตั้ง ตัวหาร 

22 7 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

และผลหารมีความสัมพันธกัน คือ ตัวตั้ง 
เทากับ ตัวหารคูณผลหารบวกเศษศูนย 
การหารไมลงตัว ตัวตั้ง ตัวหาร ผลหาร 
และเศษ มีความสัมพันธกัน คือ ตัวตั้ง 
เทากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษ 

7 เวลา ค 2.1 ป.2/1 - นาิกาเปนเครื่องมือมาตรฐานที่ใช
บอกเวลา นาิกาที่มีเข็มโดยทั่วไปมีเข็มสั้น 
เข็มยาว ตัวเลข และขีดบอกเวลา เข็มสั้น
บอกเวลาเปนชั่วโมง เข็มยาวบอกเวลาเปน
นาท ี 
- ปฏิทินเปนสิ่งท่ีใชบอก ดู วัน เดือนและ
ป 1 ป มี 12 เดือน และ 365 วัน หรือ 
366 วัน หนึ่งเดือนมี 30 วัน หรือ 31 วัน 
สังเกตได จากคำลงทายของชื่อเดือน 
ยกเวนเดือนกุมภาพันธมี 28 หรือ 29 วัน 

17 5 

8 การวัด
ปริมาตร 

ค 2.1 ป.2/6  ลิตรเปนหนวยมาตรฐานท่ีใชบอก
ปริมาตรหรือความจุ และการแกโจทย
ปญหา การตวงสามารถทำไดหลายวิธ ี

20 5 

9 รูป
เรขาคณิต 

ค 2.2 ป.2/1 - รูปเรขาคณติสองมิติสามารถบอก
ลักษณะไดโดยพิจารณาจากจำนวนดาน 
จำนวนมุม หรือเสนขอบของรูป และการ
เขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม 
รูปวงรี สามารถทำไดโดยลากเสนไปตาม
ขอบสิ่งท่ีนำมาเปนแบบ  
- รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิต
สามมิติตางกัน โดยรูปเรขาคณิตสามมิติมี
ความหนา สวนรูปเรขาคณติสองมิติเปน
เพียงหนาหนึ่ง ของรูปเรขาคณิตศาสตรสาม
มิติ  
- สำหรับแบบรูปของรูปตาง ๆ สามารถ
บอกได หรือหาไดโดยใชความสัมพันธของ
รูปราง ขนาดหรือสีเปนตัวกำหนด 

10 5 

10 การบวก 
ลบ คูณ 

หารระคน 

ค 1.1  ป.2/4, 
ป.2/7-8 

 การตรวจคำตอบของการบวกกับการ
ลบ ใชการพิจารณาความสัมพันธของ
จำนวนที่เกิดจากการบวกกับการลบ การ
ตรวจสอบคำตอบของการคูณกับการหารใช

14 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

การพิจารณาความสัมพันธของจำนวนที่เกิด
จากการคูณกับการหาร และในการแกโจทย
ปญหาของจำนวนนับไมเกินหนึ่งพัน และ
ศูนย ตองใชความรูเรื่องการบวก การลบ 
การคณู การหาร และกระบวนการแกโจทย
ปญหา 

11 แผนภูมิ
รูปภาพ 

ค 3.1 ป.2/1  การรวบรวม และจำแนกขอมูล 
สามารถใชวิธีการไดอยางหลากหลาย โดย
ใชความรูทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร เทคโนโลย ีและใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจเชื่อมโยงความรูตางๆ 
ในคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และนำเสนอ
ขอมูลโดยการอานการเขียนแผนภูมิ และ
เลือกใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการ
สื่อความหมายไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
และมีความคดิริเริ่มสรางสรรค 

10 5 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดปการศึกษา 200 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค13101  คณิตศาสตร3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาคนควาฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี้ 
  จำนวนนับไมเกิน 100,000 และ 0 การอานการเขียนตัวเลขฮนิดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจำนวน หลัก คาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบ
และเรียงลำดับจำนวน 
  เศษสวน เศษสวนที่ตัวเศษนอยกวาหรือเทากับ การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับเศษสวน การบวก 
การลบการคูณ การหาร จำนวนนับไมเกิน 100,000 และ 0 การบวก และการลบ การคูณ การหารยาว และ
การหารสั้นการบวก ลบ คูณ หารระคน การแกโจทยปญหา และการสรางโจทยปญหาพรอมทั้งหาคำตอบ 
  การบวกการลบเศษสวน การบวก และการลบเศษสวน การแกโจทยปญหา การบวก และโจทยปญหา 
การลบเศษสวน 
  แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละเทา ๆ กัน 
  เงิน การบอกจำนวนเงิน และเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใชจุด การเปรียบเทียบจำนวนเงิน และการ
แลกเงิน การอาน และเขียนบันทึกรายรับรายจาย การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเงนิ 
  เวลา การบอกเวลาเปนนาิกา และนาที การเขียนบอกเวลาโดยใชมหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) และ
การอาน การบอกระยะเวลาเปนชั่วโมง และนาที การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใชความสัมพันธระหวางชั่วโมง
กับนาที การอาน และการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา และระยะเวลา 
  ความยาว การวัดความยาวเปนเซนติเมตร และมิลลิเมตรเมตร เมตร และเซนติเมตร กิโลเมตรและ
เมตรการเลือกเครื่องวัดความยาวท่ีเหมาะสม การคาดคะเนความยาวเปนเมตร และเปนเซนติเมตร การเปรียบเทียบ
ความยาวโดยใชความสัมพันธระหวางหนวยความยาว การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาว 
  น้ำหนัก การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม การคาดคะเนน้ำหนักเปนกิโลกรัม และเปนขีด การเปรียบเทียบ
น้ำหนักโดยใชความสัมพันธระหวางกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม การแกโจทยปญหาเก่ียวกับน้ำหนัก 
  ปริมาตร และความจุ การวัดปริมาตรและความจุเปนลิตร และมิลลิลิตร การเลือกเครื ่องตวงท่ี
เหมาะสม การคาดคะเนปริมาตร และความจุเปนลิตร การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุโดยใชความสัมพันธ
ระหวางลิตรกับมิลลิลิตร ชอนชา ชอนโตะ ถวยตวง กับมิลลิลิตร การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตร และความ
จุที่มีหนวยเปนลิตร และมิลลิลิตร 
  รูปเรขาคณิตสองมิติ รูปที่มีแกนสมมาตร 
  การเก็บรวบรวมขอมูลและการนำเสนอขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และจำแนกขอมูล การอาน 
และการเขียนแผนภูมิรูปภาพ การอาน และการเขียนตารางทางเดียว (one-way table) 
  โดยใชความรู ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญในการแกปญหาตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม โดยใชความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝ
เรียนรู มีความมุงม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี รวมทั้งเห็นคุณคาและ
มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, 
ป.3/11 
 ค 1.2 ป.3/1 
 ค 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10, 
ป.3/11,       ป.3/12, ป.3/13 
 ค 2.2 ป.3/1 
 ค 3.1 ป.3/1, ป.3/2 

รวม  28 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ค13101  คณิตศาสตร3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 200 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 จำนวนนับ
ไมเกิน

100,000 
และ 0 

ค 1.1 ป.3/1-2 
ค 1.2 ป.3/1 

- จำนวนนับที่ไมเกิน 100,000 และ 0 
สามารถเขียน และอานตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ และเขียนจำนวนใน
รูปการกระจาย ซึ่งเปนการเขียนตามคาของ
เลขโดดในแตละหลัก เปรียบเทียบจำนวนที่
เทากันหรือไมเทากัน มากกวาหรือนอยกวา 

โดยใชเครื่องหมาย     และ 
เรียงลำดับจำนวนจากนอยไปมากหรือจาก
มากไปนอย 

18 5 

2 การบวก 
และการลบ
จำนวนนับ

ไมเกิน
100,000 

และ 0 

ค 1.1  ป.3/5,  
ป.3/8-9 

- การบวก และการลบจำนวน มีวิธีการท่ี
หลากหลาย และใชทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการหาคำตอบ และ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 
การหาตัวไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ
แสดงการบวก และการลบ สามารถใช
ความสัมพันธของการบวก และการลบมา
ชวยในการหาคำตอบ  
- การระบจุำนวนที่หายไปของจำนวนที่
เพ่ิมขึ้นทีละเทาๆ กัน ตองใชการบวก การ
ระบุจำนวนที่หายไปหรือจำนวนถัดไปใน
แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละเทา ๆ กัน 
ตองใชการลบ สวนการแกโจทยปญหาการ
บวก และการลบ ตองวิเคราะหโจทย และ
แสดงวิธทีำเพ่ือหาคำตอบ รวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

30 8 

3 เวลา ค 2.1 ป.3/1 - การบอกเวลาบนหนาปดนาิกาจะ
บอกเปนนากิากับนาที และสามารถบอก
ระยะเวลาเปนชั่วโมง เปนนาที ซึ่งนำมา
เปรียบเทียบกันได สวนการเขียน และการ
อานเวลาสามารถใชมหัพภาพ (.) และ
ทวิภาค (:) ซึ่งนำไปใชในการอาน และเขียน

19 4 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

บันทึก กิจกรรมท่ีระบุเวลาได การ
แกปญหาเกี่ยวกับเวลา เปนการนำเวลาใน
หนวยเดียวกันมาบวก ลบ คูณ หารกัน 

4 รูป
เรขาคณิต
สองมิติ 

ค 2.2 ป.3/1  - รูปเรขาคณติสองมิติท่ีเปนรูปสมมาตร
จะมีแกนสมมาตรอยู ซึ่งแกนสมมาตรเปน
เสนแบงรูปออกเปนสองขาง และสามารถ
พับรูปทั้งสองมาทับกันไดพอดี 

5 2 

5 การเก็บ
รวบรวม

ขอมูลและ
นำเสนอ
ขอมูล 

ค 3.1 ป.3/1-2 - การเก็บรวบรวมขอมูล และจำแนก
ขอมูล มีวิธีการท่ีหลากหลาย และตองใช
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร โดย
ตองเลือกใชใหเหมาะสม สวนการนำเสนอ
ขอมูลสามารถใชตารางทางเดียว และ
แผนภูมิรูปภาพได 

11 4 

6 เศษสวน ค 1.1 ป.3/3-4,   
ป.3/10-
11 

- เศษสวนประกอบดวยตัวเศษ และตัว

สวนที่เปนจำนวนนับ เศษสวน  อานวา 

เศษเอสวนบี โดยที่ a และ b เปนจำนวน
นับ เรียก a วา ตัวเศษ และเรียก b วา ตัว
สวน 
- เศษสวนที่มีตัวเศษนอยกวาตัวสวนหรือ
เทากับตัวสวน สามารถบอก อาน และ
เขียนเปนตัวเลข และตัวหนังสือได การ
เรียงลำดับเศษสวนทำไดโดยเปรียบเทียบ
เศษสวน สวนการแกโจทยปญหาการบวก 
และการลบเศษสวนตองวิเคราะหโจทย 
และแสดงวิธทีำเพื่อหาคำตอบรวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

18 4 

7  การคณู ค 1.1  ป.3/6,  
ป.3/9 

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวน
ไมเกินสี่หลัก มีวิธีที่หลากหลาย และใช
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรในการ
หาคำตอบ และตรวจสอบคำตอบ  
- การหาตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการคูณ สามารถใชการคูณ 
และการหารมาชวยในการหาคำตอบ สวน
การแกโจทยปญหาการคูณตองวิเคราะห
โจทย และแสดงวิธทีำเพ่ือหาคำตอบ 

20 6 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

   สอบกลางป - 10 
8 การหาร ค 1.1  ป.3/7,   

ป.3/9 
- การหารที่มีตัวตั้งไมเกินสี่หลัก และ
ตัวหารมีหนึ่งหลัก มีวิธีการที่หลากหลาย 
และใชทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร
ในการหาคำตอบ และตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 
- การหาตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณแสดงการหาร สามารถใชการคูณ 
และการหารมาชวยในการหาคำตอบ สวน
การแกโจทยปญหาการคูณตองวิเคราะห
โจทย และแสดงวิธทีำเพ่ือหาคำตอบรวมทั้ง
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

22 6 

9 การวัด
ความยาว 

ค 2.1 ป.3/3-6 - การวัดความยาวเปนเซนติเมตร และ
มิลลิเมตร เมตร และเซนติเมตร กิโลเมตร 
และเมตร ตองเลือกใชเครื่องวัดความยาวที่
เหมาะสม การเปรียบเทียบความยาว ความ
สูง และระยะทาง ตองนำความยาวของสิ่ง
ตางๆ ในหนวยเดียวกันมาเปรียบเทียบกัน
ได และการแกโจทยปญหาเก่ียวกับการวัด
ความยาวสามารถทำไดหลายวิธี แตควร
เลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม 

12 4 

10 การวัด
น้ำหนัก 

ค 2.1  ป.3/7-
10 

- การวัดน้ำหนักโดยใชมาตรฐานจะบอก
น้ำหนักเปนขีด กรัม กิโลกรัม ซึ่งสามารถ
นำน้ำหนักของสิ่งตางๆ มาเปรียบเทียบกัน
ไดโดยใชความสัมพันธระหวางกิโลกรัมกับ
กรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม สามารถหา
น้ำหนักไดจากการเลือกใชเครื่องชั่งที่
เหมาะสม สวนการแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
การวัดน้ำหนัก สามารถทำไดหลายวิธี แต
ควรเลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม 

11 4 

11 ปริมาตร
และความจุ 

ค 2.1  ป.3/11-
13 

- การวัดปริมาตร และความจุ เปนลิตร 
และมิลลิลิตร จะบอกปริมาตร และความจุ 
ซึ่งสามารถนำปริมาตรหรือความจุในหนวย
เดียวกันมาเปรียบเทียบกันได และสามารถ

11 4 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

คาดคะเนปริมาตร และความจุได สวนการ
แกโจทยปญหาเก่ียวกับการวัดปริมาตร 
และความจุ สามารถทำไดหลายวิธี แตควร
เลือกวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม 

12 เงิน และ
บันทึก
รายรับ
รายจาย 

ค 2.1 ป.3/1 - เงนิเหรียญ และธนบัตรแตละชนิดมีคา
แตกตางกัน สามารถนำมาเปรียบเทียบ 
และแลกเปลี่ยนกันได การอาน และเขียน
บันทึกรายรับ การจาย ชวยสรางวินัยทาง
การเงิน สวนแกโจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน
ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธทีำเพ่ือหา
คำตอบ รวมถึงการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

15 5 

13 การบวก 
ลบ คูณ 

หารระคน 

ค 1.1 ป.3/5-9 - การบวก ลบ คูณ หารระคน เปนการ
ดำเนินการที่มากกวาหนึ่งข้ันตอน และการ
แกปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
สามารถทำไดหลายวิธี ควรเลือกวิธี
แกปญหาที่เหมาะสม และดำเนินการตาม
ขั้นตอนของการแกปญหา รวมถึงการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

8 4 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดปการศึกษา 200 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค14101  คณิตศาสตร4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาคนควาฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี ้
  จำนวนนับที่มากกวา 100,000 และ 0 การอานการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
แสดงจำนวน หลัก คาประจำหลัก และคาของเลขโดดในแตละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย 
การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับจำนวน คาประมาณของจำนวนจำนวนนับ และการใชเครื่องหมาย ≈ 
  เศษสวน เศษสวนแท เศษเกิน จำนวนคละ ความสัมพันธระหวาง จำนวนคละ และเศษเกิน เศษสวนที่
เทากัน เศษสวนอยางต่ำ และเศษสวนที่เทากับจำนวนนับ การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษสวน และจำนวนคละ 
  ทศนิยม การอาน และการเขียนทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง ตามปริมาณท่ีกำหนด หลัก คาประจำหลัก 
คาของเลขโดดในแตละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมที่เทากัน การ
เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม 
  การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับที่มากกวา 100,000 และ 0 การประมาณผลลัพธ
ของการบวก การลบ การคูณ การหาร การบวก และการลบ การคูณ และการหารระคน การแกโจทยปญหา 
และการสรางโจทยปญหาพรอมทั้งหาคำตอบ 
  การบวก การลบเศษสวน การบวก การลบเศษสวน และจำนวนคละ การแกโจทยปญหาการบวก และ
โจทยปญหาการลบ เศษสวน และจำนวนคละ 
  การบวก การลบทศนิยม การบวก การลบทศนิยม การแกโจทยปญหาการบวก การลบทศนิยมไมเกิน 
2 ขั้นตอน 
  แบบรูป แบบรูปของจำนวนที่เกิดจากการคูณ การหารดวยจำนวนเดียวกัน 
  เวลา การบอกระยะเวลาเปนวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห เดือน ป การเปรียบเทียบระยะเวลาโดย
ใชความสัมพันธระหวางหนวยเวลา การอานตารางเวลา การแกโจทยปญหาเก่ียวกับเวลา 
  การวัดและสรางมุม การวัดขนาดของมุมโดยใชโพรแทรกเตอร การสรางมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่ของรูปลี่เหลี่ยมมุมฉาก การแกโจทยปญหา
เก่ียวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
  รูปเรขาคณิต ระนาบ จุด เสนตรง รังสี สวนของเสนตรง และสัญลักษณแสดงเสนตรง รังสี สวนของ
เสนตรง มุม สวนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณแสดงมุม ชนิดของมุม ชนิด และสมบัติของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก การสรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
  การนำเสนอขอมูล การอาน และการเขียนแผนภูมิแทง (ไมรวมการยนระยะ) การอานตารางสองทาง
(two-way table) 
  โดยใชความรู ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญในการแกปญหาตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม โดยใชความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝ
เรียนรู มีความมุงมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี รวมทั้งเห็นคุณคา 
และมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9, ป.4/10, ป.4/11,       
ป.4/12, ป.4/13, ป.4/14, ป.4/15, ป.4/16 
 ค 2.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 
 ค 2.2 ป.4/1, ป.4/2 
 ค 3.1 ป.4/1 
รวม  22 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ค14101  คณิตศาสตร4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 จำนวนนับ
ที่มากกวา 
100,000 

และ 0 

ค 1.1 ป.4/1-2 - การอาน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 
ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับ 

- หลัก คาประจำหลัก และคาของเลข
โดด 
- การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูป
กระจาย 

- การเปรียบเทียบจำนวนนับ 
- การเรียงลำดับจำนวนนับ 

- การหาคาประมาณของจำนวนนับ 

12 5 

2 การบวก
การลบ 

จำนวนนับ
ที่มากกวา 
100,000 

และ 0 

ค 1.1 ป.4/7-8, 
ป.4/11-
12 

- การบวกจำนวน 2 จำนวน 
- การลบจำนวน 2 จำนวน 

- การประมาณผลลัพธของการบวก และ
การลบ 
- การหาตัวไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณ แสดงการบวก และการลบ 
- โจทยปญหาการบวก และการลบ 
- การสรางโจทยปญหาการบวก และการ
ลบ 

12 5 

3 การคูณ 
การหาร 

ค 1.1  ป.4/7,  
ป.4/9, 
ป.4/11-

12 

- การคูณจำนวน 1 หลักกับจำนวนที่
มากกวา 4 หลัก 
- การคูณจำนวน 1 หลักกับจำนวนที่
มากกวา 2 หลัก 
- การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก 
- การหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลัก 
- การหารที่ตัวหารมีสองหลัก 
- การหารที่ตัวหารมีสามหลัก 
- การหาคาไมทราบคาในประโยค
สัญลักษณ แสดงการคูณ และการหาร 
- วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทยปญหา 

24 10 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

4 การบวก 
ลบ คูณ 

หารระคน 
 

ค 1.1  ป.4/10-
12 

- การหาผลลัพธจากโจทยปญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน ที่เนนลำดับ การ
ขั้นจำนวนที่มีวงเล็บ และไมมีวงเล็บ 
- วิเคราะห และแสดงวิธีหาคำตอบจาก
โจทยปญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน 2 
ขั้นตอน 
- สรางโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคน 2 ขั้นตอน 
- แกโจทยปญหาเกี่ยวกับคาเฉลี่ย 

19 5 

5 เวลา ค 2.1 ป.4/1 - บอกระยะเวลา 

- เปรียบเทียบระยะเวลา 
- อานตารางเวลาได 
- แกโจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา 
ระยะเวลา 

13 5 

   สอบกลางป - 10 
6 เศษสวน 

 
ค 1.1  ป.4/3-4 

ป.4/13-
14 

- ระบุเศษสวนแท เศษเกิน และจำนวน
คละ 
- แสดงปริมาณของสิ่งตาง ๆ ดวย
เศษสวน และจำนวนคละ 
- เปรียบเทียบ และเรียงลำดับเศษสวน 
และจำนวนคละ 
- หาผลบวก ผลลบของเศษสวน และ
จำนวนคละ 
- แกโจทยปญหาการบวก การลบ
เศษสวน จำนวนคละ และนำไปใชใน
สถานการณตาง ๆ 

12 5 

7 ทศนิยม ค 1.1 ป.4/5-6, 
ป.4/15-
16 

- เขียน และอานทศนิยมไมเกิน 3 
ตำแหนง แสดงปริมาณของสิ่งตาง ๆ 
รวมทั้งแสดงสิ่งตาง ๆ ตามทศนิยมที่
กำหนด 
- เปรียบเทียบ และเรียงลำดับทศนิยมไม
เกิน 3 ตำแหนงจากสถานการณตาง ๆ  
- บวก และลบทศนิยมไมเกิน 3 
ตำแหนง 

12 5 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

- แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาการ
บวก และการลบของทศนิยมไมเกิน 3 
ตำแหนง 
- แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา
หรือปญหาในชีวิตจริงท่ีเก่ียวของกับการ
บวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไมเกิน 
3 ตำแหนง 

8 มุม ค 2.1 ป.4/2 
ค 2.2 ป.4/1 

- บอกชื่อมุม สวนประกอบของมุม และ
สัญลักษณแทนมุม 
- วัดมุมขนาดตาง ๆ โดยใชไมโพร
แทรกเตอร 
- จำแนกชนิดของมุม 
- สรางมุมขนาดตาง ๆ 

24 10 

9 รูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก 

ค 2.1 ป.4/3 
ค 2.2 ป.4/2 

- บอกชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 
- เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใชไมโพร
แทรกเตอร 
- หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 
- หาพื้นที่ของรูปโดยการนับตาราง 
- หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
- แกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูป และพ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

19 5 

10 การ
นำเสนอ
ขอมูล 

ค 3.1 ป.4/1 - อานตารางสองทาง 
- ใชขอมูลจากตารางสองทางในการหา
คำตอบของโจทยปญหา 
- อานแผนภูมิแทง 
- ใชขอมูลจากแผนภูมิแทงในการหา
คำตอบของโจทยปญหา 
- เขียนแผนภูมิแทง 

13 5 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดปการศกึษา 160 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค15101  คณิตศาสตร5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศกึษาคนควาฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี้ 
  ทศนิยม ความสัมพันธระหวางเศษสวน และทศนิยม คาประมาณของทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนงที่เปน
จำนวนเต็ม ทศนิยม 1 ตำแหนง และ 2 ตำแหนง การใชเครื่องหมาย ≈ 
  จำนวนนับ และ 0 การบวก การลบ การคูณ และการหาร การแกโจทยปญหาโดยใชบัญญัติไตรยางศ 
เศษสวน และการบวก การลบ การคูณ การหาร เศษสวน การเปรียบเทียบเศษสวน และจำนวนคละ การบวก 
การลบของเศษสวน และจำนวนคละ การคูณ การหารของเศษสวน และจำนวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษสวน และจำนวนคละ การแกโจทยปญหาเศษสวน และจำนวนคละ 
  การคูณ การหารทศนิยม การประมาณผลลัพธของการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม การคูณ
ทศนิยม การหารทศนิยม การแกโจทยปญหาเก่ียวกับทศนิยม 
  รอยละ หรือเปอรเซ็นต การอาน และการเขียนรอยละ หรือเปอรเซ็นต การแกโจทยปญหารอยละ 
  ความยาว ความสัมพันธระหวางหนวยความยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตร
กับเมตร โดยใชความรูเรื่องทศนิยม การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาว โดยใชความรูเรื่องการเปลี่ยนหนวย 
และทศนิยม 
  น้ำหนัก ความสัมพันธระหวางหนวยน้ำหนัก กิโลกรัมกับกรัม โดยใชความรูเรื่องทศนิยม การแกโจทย
ปญหาเกี่ยวกับน้ำหนักโดยใชความรูเรื่องการเปลี่ยนหนวย และทศนิยม 
  ปริมาตรและความจุ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ความสัมพันธระหวางมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศกเซนติเมตร และลูกบาศกเมตร การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับปริมาตร
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
  รูปเรขาคณิตสองมิติ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน และสี่เหลี่ยม
ขนมเปยกปูน การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม และพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 
  รูปเรขาคณิต เสนตั้งฉาก และสัญลักษณแสดงการตั้งฉาก เสนขนานและสัญลักษณแสดงการขนาน 
การสรางเสนขนาน มุมแยงมุมภายใน และมุมภายนอกที่อยูบนขางเดียวกันของเสนตัดขวาง (Transversal) 
  รูปเรขาคณิตสองมิติ ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม การสรางรูปสี่เหลี่ยม 
  รูปเรขาคณิตสามมิต ิลักษณะและสวนตาง ๆ ของปริซึม 
  การนำเสนอขอมูล การอานกราฟเสน การอาน และการเขียนแผนภูมิแทง 
  โดยใชความรู ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญในการแกปญหาตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม โดยใชความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝ
เรียนรู มีความมุงม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีดี รวมทั้งเห็นคุณคา และ
มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9 
 ค 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ค 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
 ค 3.1 ป.5/1, ป.5/2 
รวม  19 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ค15101  คณิตศาสตร5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 เศษสวน ค 1.1 ป.5/3-5 - การเปรียบเทียบเศษสวนที่ตัวสวนไม
เทากัน อาจทำไดโดยทำตัวสวนใหเทากัน
กอน แลวจึง เปรียบเทียบตัวเศษ เศษสวน
ใดที่มีตัวเศษมากกวา เศษสวนนั้นจะ
มากกวา 
- การเปรียบเทียบจำนวนคละ ให
เปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวนคละ
กอน ถาจำนวนนับใดมากกวา จำนวนคละ
นั้นจะมากกวา ถาจำนวนนับเทากัน ให
เปรียบเทียบเศษสวน เศษสวนใดมากกวา 
จำนวนคละนั้นจะมากกวา 
-  การเรียงลำดับเศษสวน และจำนวน
คละ ใชวิธี เปรียบเทียบจำนวนทีละคู แลว
เรียงลำดับจากมากไปนอย หรือ นอยไป
มาก 
- เศษสวนใดคูณกับสวนกลับของ
เศษสวนนั้น ผลคณูจะเทากับ 1 
- การหารเศษสวน ทำไดโดย นำจำนวน
ที่เปนตัวตั้ง คูณกับ สวนกลับของตัวหาร 
- การหารจำนวนคละ ใหเขียนจำนวน
คละในรูปเศษเกิน แลวใชวิธีการเดียวกันกับ
การหารเศษสวน 
- การแกโจทยปญหาการบวก การลบ 
การคณู การหารเศษสวน 1 ขั้นตอน เริ่ม
จากทำความเขาใจปญหา วางแผน
แกปญหา ดำเนินการตามแผน และ
ตรวจสอบ 
- ขอตกลงเก่ียวกับลำดับขั้นของการ
คำนวณที่มากกวา 1 ขั้นตอน ข้ันที่ 1 
คำนวณในวงเล็บ ขั้นที่ 2 คูณ หรือ หาร 

28 10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

โดยคำนวณจากซายไปขวา ขั้นที่ 3 บวก 
หรือ ลบ โดยคำนวณจากซายไปขวา 

2 ทศนิยม ค 1.1  ป.5/1,  
ป.5/6-8 

ค 2.1  ป.5/1-2 

- การแกโจทยปญหาการบวก การลบ 
การคณู การหารเศษสวน 2 ขั้นตอน เริ่ม
จาก ทำความเขาใจปญหา วางแผน
แกปญหา ดำเนินการตามแผน และ
ตรวจสอบ 
- จำนวนนับที่หาร 10 100 หรือ 
1,000 ไดลงตัว เปนตัวประกอบของ 10 
100 หรือ 1,000 ตามลำดบั 
- เศษสวนที่มีตัวสวนเปน 10 100 และ 
1,000 สามารถเขียนในรูปทศนิยม 1 
ตำแหนง 2 ตำแหนง และ 3 ตำแหนง
ตามลำดับ 
- การหาคาประมาณเปนจำนวนเต็ม
หนวย หรือ ทศนิยม 1 ตำแหนง หรือ 2 
ตำแหนง ใหพิจารณาเลขโดดในหลักที่อยู
ติดกันทางขวาของหลัก ที่ตองการประมาณ 
ถานอยกวา 5 ใหปดจำนวนที่อยูทางขวา
ของหลัก ที่ตองการประมาณทั้งหมดทิ้ง ทำ
ใหจำนวนในหลัก ที่ตองการประมาณเปน
จำนวนถามากกวาหรือเทากับ 5 ใหปด
จำนวนที่อยูในหลัก ทางขวาของหลักที่
ตองการประมาณทั้งหมดขึ้น ทำใหจำนวน
ในหลักที่ตองการประมาณเพ่ิมข้ึนอีก 1 
หรือ 0.1 หรือ 0.01 ตามลำดับ 
- การคูณทศนิยมกับจำนวนนับ ใชวิธีการ
เดียวกันกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับ
โดยอาจกระจาย จำนวนหนึ่งตามคาประจำ
หลัก แลวนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่ง 
จากนั้นนำผลคูณท่ีไดมาบวกกัน ผลคูณของ
จำนวนนับกับทศนิยม 1 ตำแหนง เปน
ทศนิยม 1 ตำแหนง ผลคณูของจำนวนนับ
กับทศนิยม 2 ตำแหนง เปนทศนิยม 2 
ตำแหนง ผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม 
3 ตำแหนง เปนทศนิยม 3 ตำแหนง 

28 10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

- การคูณทศนิยมกับทศนิยม ใชวิธีการ
เดียวกันกับการคูณจำนวนนับ ผลคูณที่ได
เปนทศนิยมที่มจีำนวนตำแหนง ของ
ทศนิยมเทากับผลรวมของจำนวนตำแหนง 
ของทศนิยมที่นำมาคูณกัน 
- การหารทศนิยมดวยจำนวนนับ ใช
วิธีการเดียวกันกับการหารจำนวนนับ นั่น
คือ นำตัวหารไปหารตัวตั้ง จากซายไปขวา
ทีละหลัก หาผลหารที่ตัวตั้งเปนจำนวนนับ 
และตัวหารเปนจำนวนนับ ผลหารเปน
ทศนิยมไมเกิน 3 ตำแหนง 
- ความสัมพันธระหวางหนวยความยาว 
1 เซนติเมตร เทากับ 10 มิลลิเมตร 1 
เมตร เทากับ 100 เซนติเมตร 1 กิโลเมตร 
เทากับ 1,000 เมตร ความสัมพันธ
ระหวางหนวยน้ำหนัก 1 กิโลกรัม เทากับ 
1,000 กรัม 1 เมตริกตัน (ตัน) เทากับ 
1,000 กิโลกรัม ซึ่งสามารถใช
ความสัมพันธดังกลาวเขียนแสดง ความยาว
หรือน้ำหนักในรูปทศนิยม 
- การแกโจทยปญหาทศนิยมไมเกิน 2 
ขั้นตอน เริ่มจากทำความเขาใจปญหา วาง
แผนการแกปญหา ดำเนินการตามแผน 
และตรวจสอบ 

3 การ
นำเสนอ
ขอมูล  

ค 3.1 ป.5/1-2 - การเขียนแผนภูมิแทง และกราฟเสนที่
มีการยนระยะของเสนแสดงจำนวน เปน
การนำเสนอขอมูลที่มีคามาก หรือขอมูลที่มี
คาใกลเคียงกัน สวนการอานขอมูลจาก
แผนภูมิแทงเปรียบเทียบ เปนการอาน
ขอมูลสองชนิดที่เขียนไวชิดกันเพ่ือ
เปรียบเทียบขอมูล 

12 5 

4 บัญญัติไตร
ยางศ 

ค 1.1 ป.5/2 - โจทยปญหาการคูณ และการหารที่
แสดงความสัมพันธระหวาง ปริมาณของสิ่ง 
2 สิ่ง สิ่งละ 2 จำนวน โดยโจทยกำหนด 
ปริมาณของสิ่ง 2 สิ่ง ให 3 จำนวน ซึ่งเปน
ปริมาณของสิ่งเดียวกัน 2 จำนวน และเปน

9 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ปริมาณของอีกสิ่งหนึ่ง 1 จำนวน อาจหา
ปริมาณของอีกสิ่งหนึ่ง อีก 1 จำนวนได 
โดยใชบัญญัติไตรยางศ 
- การแกโจทยปญหาโดยใช
บัญญัติไตรยางศเริ่มจากทำความเขาใจ 
ปญหา วางแผนแกปญหา ดำเนินการตาม
แผน และตรวจสอบ 
- การเขียนแสดงวิธีหาคำตอบโดยใช
บัญญัติไตรยางศ อาจทำไดดังนี้  
 บรรทัดที่ 1 เขียนความสัมพันธ
ระหวางปริมาณของสิ่ง 2 สิ่ง ตามโจทย
กำหนด โดยใหจำนวนของสิ่งที ่ตองการหา
ไวทางขวา  
 บรรทัดที่ 2 หาจำนวนของสิ่งที่อยู
ทางขวา โดยใหจำนวนของ สิ่งที่อยูทางซาย
เปน 1 หนวย บรรทัดที่ 3 หาจำนวนของ
สิ่งท่ีอยูทางขวาตามท่ีโจทยตองการ 

   สอบกลางป  10 
5 รอยละ ค 1.1 ป.5/9 - เศษสวนที่มีตัวสวนเปน 100 สามารถ

เขียนในรูปรอยละ หรือเปอรเซ็นต 
- รอยละหรือเปอรเซ็นต สามารถเขียน
ในรูปเศษสวน ที่มีตัวสวนเปน 100 
- การหารอยละของจำนวนนับ อาจทำ
ไดโดยเขียนรอยละ ใหอยูในรูปเศษสวนที่มี
ตัวสวนเปน 100 แลวนำไปคูณกับ จำนวน
นับนั้น 
- การแกโจทยปญหารอยละ เริ่มจาก ทำ
ความเขาใจปญหาวางแผนแกปญหา 
ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบ 
- คำตอบของโจทยปญหารอยละ อาจหา
ได โดยเขียนรอยละในรูปเศษสวน หรือใช
บัญญัติไตรยางศ 
- การลดราคาเปนรอยละหรือเปอรเซ็นต 
เปนการบอกสวนลด เม่ือเทียบกับราคาที่ตั้ง
ไว 100 บาท 

21 5 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

- การบอก กำไร หรือ ขาดทุน เปนรอย
ละ หรือเปอรเซ็นต เปนการบอกผลตาง
ระหวางทุน 100 บาท กับราคาขาย 
- ถาราคาขายมากกวาทุน การขายจะได
กำไร ซึ่ง กำไร หาไดจาก ราคาขาย – ทุน 
- ถาราคาขายนอยกวาทุน การขายจะ
ขาดทุน ซึ่ง ขาดทุน หาไดจาก ทุน–ราคา
ขาย 
- ถาราคาขายเทากับทุน เรียกวา เทาทุน 

6 เสนขนาน ค 2.2 ป.5/1 -  เสนตรง 2 เสนที่อยูบนระนาบเดียวกัน
จะขนานกันก็ตอเมื่อ มีระยะหางเทากัน
เสมอ 
- เมื่อเสนตรงเสนหนึ่งตัดเสนตรงคูหนึ่ง 
ถามุมแยงมีขนาดเทากัน แลวเสนตรงคูนั้น
จะขนานกัน 
- เมื่อเสนตรงเสนหนึ่งตัดเสนตรงคูหนึ่ง 
ถาขนาดของมุมภายใน ที่อยูบนขาง
เดียวกันของเสนตัดขวางรวมกันได 180° 
แลวเสนตรงคูนั้นจะขนานกัน 
- การสรางเสนขนานใหมีระยะหางตามที่
กำหนด มีขั้นตอนดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 เขียนเสนตรง 1 เสน 
 ข้ันที่ 2 กำหนดจุด 2 จุดบนเสนตรง 
แลวสรางเสนตั้งฉาก ที่จุด 2 จุดนั้น ใหมี
ระยะตามท่ีกำหนด 
 ข้ันที่ 3 เขียนเสนตรงใหผานจุดปลาย
ของเสนตั้งฉากทั้งสองเสน จะไดเสนขนาน
ที่มีระยะหางตามที่กำหนด 
- การสรางเสนตรงใหขนานกับเสนตรงท่ี
กำหนด โดยใหผาน จุด 1 จุดท่ีไมอยูบน
เสนตรงท่ีกำหนด 
วิธีที่ 1 สรางใหมีระยะหางเทากันมีขั้นตอน
ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 วัดระยะหางระหวางจุดกับ
เสนตรงท่ีกำหนด 

14 5 
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เวลา 

น้ำหนัก
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 ข้ันที่ 2 กำหนดจุด 1 จุดบนเสนตรง 
แลวสรางเสนตั้งฉากที่จุดนั้น ใหมีระยะหาง
เทากับระยะหางที่วัดได โดยใหจุดปลาย 
ของเสนตั้งฉากอยูขางเดียวกันกับจุดท่ี
กำหนด 
 ข้ันที่ 3 เขียนเสนตรงใหผานจุดที่
กำหนด และจุดปลายของเสนตั้งฉากที่อยู
ขางเดียวกันกับจุดที่กำหนด จะไดเสน
ขนานตามตองการ 
วิธีที่ 2 สรางมุมแยงใหมีขนาดเทากันมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 เขียนเสนตรงใหผานจุดที่
กำหนด และตัดกับเสนตรง ที่กำหนด 
 ข้ันที่ 2 ใหจุดท่ีกำหนดเปนจุดยอดมุม 
แลวสรางมุมแยงใหมี ขนาดเทากัน 
 ข้ันที่ 3 เขียนเสนตรงอีกเสนหนึ่งให
ผานจุดท่ีกำหนด โดยใหทับ กับแขนของมุม 
ซึ่งเปนแขนท่ีขนานกับเสนตรงทีก่ำหนด จะ
ไดเสนขนานตามตองการ 
วิธีที่ 3 สรางมุมภายในท่ีอยูบนขางเดียวกัน
ของเสนตัดขวาง รวมกันได 180° มี
ขั้นตอนดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 เขียนเสนตรงใหผานจุดที่
กำหนด และตัดกับเสนตรงที่กำหนด 
 ข้ันที่ 2 ใหจุดท่ีกำหนดเปนจุดยอดมุม
แลวสรางมุมภายใน ที่อยูบนขางเดียวกัน
ของเสนตัดขวางใหรวมกันได 180° 
 ข้ันที่ 3 เขียนเสนตรงอีกเสนหนึ่งให
ผานจุดท่ีกำหนด โดยใหทับ กับแขนของมุม 
ซึ่งเปนแขนท่ีขนานกับเสนตรงทีก่ำหนด จะ
ไดเสนขนานตามตองการ 

7 รูปสี่เหลี่ยม ค 2.1 ป.5/4 
ค 2.2 ป.5/2-3 

-  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เปนรูปสี่เหลี่ยมที่มี
มุมทุกมุมเปนมุมฉาก ดานทุกดานยาว
เทากัน ดานตรงขามขนานกัน 2 คู เสน
ทแยงมุม ยาวเทากัน แบงครึ่งซึ่งกันและกัน 
และตัดกันเปนมุมฉาก 

24 10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

- รูปสี่เหลี่ยมผืนผา เปนรูปสี่เหลี่ยมที่มี
มุมทุกมุมเปนมุมฉาก ดานตรงขามยาว
เทากัน และขนานกัน 2 คู ดานที่อยูติดกัน
ยาวไมเทากัน เสนทแยงมุมยาวเทากัน และ
แบงครึ่งซึ่งกัน และกัน 
- รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน เปนรูป
สี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมไมเปนมุมฉาก มุมที่
อยูตรงขามกันมีขนาดเทากัน ดานทุกดาน
ยาวเทากัน ดานตรงขามขนานกัน 2 คู เสน
ทแยงมุมแบงครึ่งซึ่งกัน และกัน และตัดกัน
เปนมุมฉาก 
- รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน เปนรูปสี่เหลี่ยม
ที่มีมุมที่อยูตรงขามกัน มีขนาดเทากัน ดาน
ตรงขามยาวเทากัน และขนานกัน 2 คู เสน
ทแยงมุมแบงครึ่งซึ่งกัน และกัน 
- รูปสี่เหลี่ยมคางหมู เปนรูปสี่เหลี่ยมที่มี
ดานขนานกัน 1 คู 
- รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว เปนรูปสี่เหลี่ยมที่มี
มุมที่อยูตรงขามกันมีขนาด เทากัน 1 คู 
และดานที่อยูติดกันยาวเทากัน 2 คู เสน
ทแยงมุม ตัดกันเปนมุมฉาก และมีเสน
ทแยงมุมเพียงเสนเดียวที่ถูกแบงครึ่ง ดวย
เสนทแยงมุมอีกเสนหนึ่ง 
- การสรางรูปสี่เหลี่ยม เปนการสรางตาม
ลักษณะ หรือสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมแตละ
ชนิด ซึ่งตองอาศัยทักษะการวัดความยาว 
การใชโพรแทรกเตอรหรือวงเวียน 
 พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน = 
ความสูง × ความยาวของฐาน 
 พ้ืนที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน =
ความสูง × ความยาวของฐาน 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาว
รอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ดาน
ขนาน อาจใชกระบวนการแกปญหา ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 ทำความเขาใจปญหา 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

 ข้ันที่ 2 วางแผนแกปญหา 
 ข้ันที่ 3 ดำเนินการตามแผน 
 ข้ันที่ 4 ตรวจสอบ 

8 ปริมาตร
และความจุ
ของทรง

สี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 

ค 2.1 ป.5/3 
ค 2.2 ป.5/4 

- ปริซึมเปนรูปเรขาคณิตสามมิติ ทรงตัน 
มีหนาตัดหรือฐาน 2 หนา อยูบนระนาบที่
ขนานกัน และหนาตัดหรือฐานเปนรูปหลาย
เหลี่ยมที่เทากันทุกประการ หนาขางเปนรูป
สี่เหลี่ยมดานขนาน 
- ชนิดของปริซึม จำแนกตามรูปหลาย
เหลี่ยมที่เปนหนาตัดหรือฐาน 
- ปริซึมสี่เหลี่ยม ที่มีหนาทุกหนาเปนรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก เรียกวาทรงสี่เหลี่ยมมุม
ฉาก 
- ปริซึมสี่เหลี่ยมหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ที่มีหนาทุกหนาเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เรียกวาลูกบาศก 
- ลูกบาศกที่เปนทรงตัน ที่มีความกวาง 
ความยาว และความสูง ดานละ 1 หนวย มี
ปริมาตร 1 ลูกบาศกหนวย 
- ลูกบาศกที่เปนทรงตัน ที่มีความกวาง 
ความยาว และความสูง ดานละ 1 
เซนติเมตร มีปริมาตร 1 ลูกบาศก
เซนติเมตร 
- ลูกบาศกที่เปนทรงตัน ที่มีความกวาง 
ความยาว และความสูง ดานละ 1 เมตร มี
ปริมาตร 1 ลูกบาศกเมตร 
- ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = 
ความกวาง × ความยาว × ความสูง หรือ 
ปริมาตร ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = พื้นที่
ฐาน × ความสูง 
- การหาความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉากเปนการหาปริมาตรภายใน ของ
ภาชนะนั้น 1 ลิตร เทากับ 1,000 
มิลลิลิตร 1 ลิตร เทากับ 1,000 ลูกบาศก
เซนติเมตร 1 ลูกบาศกเซนติเมตร เทากับ 

24 10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 มิลลิลิตร 1 ลูกบาศกเมตร เทากับ 
1,000 ลิตร 
- การแกโจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตร
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และความจุของ 
ภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เริ่มจาก ทำ
ความเขาใจปญหา วางแผนแกปญหา 
ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบ 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดปการศึกษา 160 100 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ค16101  คณิตศาสตร6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 

  ศกึษาคนควาฝกทักษะ/กระบวนการเก่ียวกับเรื่องตอไปนี ้
  เศษสวน การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับเศษสวน และจำนวนคละ โดยใชความรูเรื่อง ค.ร.น. 
  อัตราสวน อัตราสวน อัตราสวนที่เทากัน และมาตราสวน 
  จำนวนนับ และ1 ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ และการแยกตัวประกอบ ห.ร.ม. 
และค.ร.น. การแกโจทยปญหาเก่ียวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
  การบวก การลบ การคูณ การหารเศษสวน การบวก การลบเศษสวน และจำนวนคละ โดยใชความรู
เรื่อง ค.ร.น. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษสวน และจำนวนคละ การแกโจทยปญหาเศษสวน และจำนวน
คละ 
  ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหาร ความสัมพันธระหวางเศษสวน และทศนิยม การหาร
ทศนิยม การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับทศนิยม (รวมการแลกเงินตางประเทศ) 
  อัตราสวน และรอยละ การแกโจทยปญหา อัตราสวน และมาตราสวน การแกโจทยปญหารอยละ 
  แบบรูป การแกปญหาเก่ียวกับแบบรูป 
  ปริมาตร และความจุ ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ที่ประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก
โจทยปญหาเก่ียวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ท่ีประกอบดวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
  รูปเรขาคณิตสองมิติ ความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 
ความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ของรูปหลายเหลี่ยม การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูป
หลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูป และพื้นที่ของวงกลม การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่
ของวงกลม 
  รูปเรขาคณิตสองมิติ ชนิด และสมบัติของรูปสามเหลี่ยม การสรางรูปสามเหลี่ยม สวนตาง ๆ ของ
วงกลมการสรางวงกลม 
  รูปเรขาคณิตสามมิต ิทรงกลมทรงกระบอกกรวยพีระมิดรูปคลี่ของทรงกระบอกกรวยปริซึมพีระมิด 
การนำเสนอขอมูลการอานแผนภูมิรูปวงกลม 
  โดยใชความรู ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญในการแกปญหาตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม โดยใชความสามารถในการสื่อสาร และสื่อความหมาย ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวินัย มีความใฝ
เรียนรู มีความมุงม่ันในการทำงาน และมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี รวมทั้งเห็นคุณคาและ
มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 ค 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9, ป.6/10, ป.
6/11, ป.6/12 
 ค 1.2 ป.6/1 
 ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ค 2.2 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4 
 ค 3.1 ป.6/1 

รวม  21 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ค16101  คณิตศาสตร6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เวลาเรียน 160 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 70 : 30 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. 

ค 1.1 ป.6/4-6 - ห.ร.ม. คือ ตัวหารรวมของจำนวนนับใด 
ๆ สองจำนวนหรือมากกวานั้นที่มีคามากที่สุด 
ค.ร.น. คือ ตัวคูณรวมของจำนวนนับใด ๆ 
สองจำนวนหรือมากกวานั้นที่มีคานอยที่สุด 
ซึ่งสามารถหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ไดโดยการ
หาตัวประกอบของจำนวนนับนั้นหรือหา
จำนวนนับใด ๆ ที่มีจำนวนนับนั้นเปนตัว
ประกอบ หรือเขียนจำนวนนับนั้นใหอยูในรูป
ผลคูณของตัวประกอบเฉพาะหรือใชการหาร
สั้น สวนการแกโจทยปญหาเก่ียวกับ ห.ร.ม. 
และ ค.ร.น. ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธี
ทำเพื่อหาคำตอบรวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

14 5 

2 เศษสวน ค 1.1   
ป.6/1,  
ป.6/7-8 

- การบวก การลบเศษสวน และจำนวน
คละที่มีตัวสวนไมเทากันตองทำตัวสวนให
เทากันกอน แลวจึงหาผลบวกหรือผลลบ
ของเศษสวนหรือจำนวนคละนั้น การ
เปรียบเทียบเศษสวนที่เทากันหรือไมเทากัน 
มากกวาหรือนอยกวาสามารถใช
เครื่องหมาย = ≠ > < และสามารถ
เรียงลำดับจำนวนจากนอยไปมากหรือจาก
มากไปนอยได การบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษสวนและจำนวนคละ มีวิธีการท่ี
หลากหลายและใชกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการหาคำตอบและ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 
สวนการแกโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคนของเศษสวนและจำนวนคละ 
ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหา
คำตอบรวมท้ังตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของคำตอบ 

26 6 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

3 ทศนิยม ค 1.1  
ป.6/9-10 

- ทศนิยมมีความสัมพันธกับเศษสวน 
โดยสามารถเขียนเศษสวนใหอยูในรูป
ทศนิยม และการเขียนทศนิยมใหอยูในรูป
เศษสวนได การหารทศนิยมนอกจาก
พิจารณาจากรูปแลวสามารถใช
ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน
มาหาผลหาร และการตั้งหารมาชวยในการ
หาคำตอบ สวนการแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
ทศนิยม ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธี
ทำเพ่ือหาคำตอบรวมทั้งตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

17 5 

4 รอยละและ
อัตราสวน 

ค 1.1  
ป.6/2-3,  
ป.6/11-12 

- อัตราสวนเปนการเขียนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณ ถามีหนวย
เดียวกันไมตองเขียนหนวยกำกับ แตถาตาง
หนวยกันตองเขียนหนวยกำกับ อัตราสวนที่
มีการยอสวนลงจากขนาดจริง เรียกวา 
มาตราสวน ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางขนาดยอของวัตถุตาง 
ๆ ที่แสดงในรูปภาพ สวนการแกโจทย
ปญหาเกี่ยวกับอัตราสวนและรอยละ
สามารถทำไดหลายวิธีแตควรเลือกวิธีการ
แกปญหาที่เหมาะสม 

20 8 

5 แบบรูป ค 1.1 ป.6/1 - แบบรูปเปนการแสดงความสัมพันธของ
สิ่งตางๆ ที่มีลักษณะสำคัญบางประการ
รวมกันอยางมีเงื่อนไขซึ่งสามารถอธิบาย
ความสัมพันธเหลานั้นไดโดย การสังเกต 
การวิเคราะหหาเหตุผล สวนการแกโจทย
ปญหาเกี่ยวกับแบบรูป ตองวิเคราะห และ
แสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบรวมทั้งตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

4 5 

6 รูป
สามเหลี่ยม 

ค 2.1 ป.6/2 
ค 2.2 ป.6/1-2 

- รูปสามเหลี่ยมเปนรูปเรขาคณิตสองมิติ 
โดยชนิดของรูปสามเหลี่ยมสามารถแบงได
ตามลักษณะของดานและลักษณะของมุม 
ตามสมบัติตางๆ ของรูปสามเหลี่ยมแตละ
ชนิด สามารถหาความยาวรอบรูปไดจาก
ผลรวมของความยาวดานทุกดานของรูปนั้น 

25 6 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

และสามารถหาพ้ืนที่ไดจากการใชสูตร สวน
การแกโจทยปญหาเกี่ยวกับความยาวรอบ
รูปและพ้ืนที่ ตองวิเคราะหโจทย และแสดง
วิธีทำเพ่ือหาคำตอบ รวมท้ังตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 

   สอบกลางป - 10 
7 รูปหลาย

เหลี่ยม 
ค 2.1 ป.6/2 รูปหลายเหลี่ยมเปนรูปเรขาคณิตสองมิติ 

สามารถหาความยาวรอบรูปไดจากผลรวม
ของความยาวดานทุกดานของรูปนั้น และ
สามารถหาพ้ืนที่ไดจากการใชสูตร สวนการ
แกโจทยปญหาเก่ียวกับความยาวรอบรูป
และพื้นที่ ตองวิเคราะหโจทย และแสดงวิธี
ทำเพ่ือหาคำตอบ รวมท้ังตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของคำตอบ 

19 8 

8 วงกลม ค 2.1 ป.6/3 - รูปวงกลใเปนรูปเรขาคณติสองมิติ 
สวนประกอบของวงกลมประกอบดวย จุด
ศูนยกลาง เสนรอบวง เสนผานศูนยกลาง 
รัศมี และเสนคอรด สามารถหาความยาว
รอบรูปไดจากผลรวมของความยาวดานทุก
ดานของรูปนั้น และสามารถหาพื้นที่ไดจาก
การใชสูตร สวนการแกโจทยปญหาเก่ียวกับ
ความยาวรอบรูปและพื้นที่ ตองวิเคราะห
โจทย และแสดงวิธีทำเพ่ือหาคำตอบ 
รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ 

16 8 

9 รูป
เรขาคณิต
สามมิติ 

ค 2.1 ป.6/1 
ค 2.2 ป.6/3-4 

- รูปเรขาคณิตสามมิติเปนรูปเรขาคณติที่
แสดงถึงความกวาง ความยาว ความลึก 
นอกจากนี้ยังมีความหนา นูน และมีฐาน
หรือหนาตัดเปนรูปเรขาคณิตสองมิติ เชน 
ทรงกระบอก ทรงกลม กรวย พีระมิด และ
ปริซึม เมื่อคลี่ออกจะไดรูปที่ประกอบดวย
รูปเรขาคณิตสองมิติที่สามารถประกอบเปน
รูปเรขาคณิตสามมิติได 

15 5 

10 การ
นำเสนอ
ขอมูล 

ค 3.1 ป.6/1 - แผนภูมิวงกลมเปนวิธีการนำเสนอ
ขอมูลอยางหนึ่งเพ่ือสะดวกในการอาน
ขอมูลโดยใชพ้ืนที่ภายในรูปวงกลมแทน

4 4 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

จำนวนปริมาณขอมูล และแบงรูปวงกลม
จากจุดศนูยกลางโดยการแบงออกเปน
สวนๆ ตามจำนวนรายการของขอมูล 

   สอบปลายป - 30 
   รวมตลอดท้ังป 160 100 
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สื่อ/แหลงเรียนรู 
  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดจัดทำสื่อ และจัดใหมีแหลงเรียนรู ตามหลักการ และนโยบายของ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรูมีหลากหลาย
ประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถิ่น การเลือกใช
สื่อ ควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน การจัดหาสื่อ
การเรียนรู ผูเรียน และผูสอนสามารถจัดทำ และพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ 
ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรู ที่สามารถสงเสริม และสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริง สถานศึกษา เขต
พ้ืนที่การศึกษา หนวยงานที่เก่ียวของ และผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรดำเนินการดังนี้ 
  1. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขายการเรียนรูที่
มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษา และในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควา และการแลกเปลี่ยนประสบการณการ
เรียนรู ระหวางสถานศกึษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
  2. จัดทำ และจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน รวมทั้ง
จัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 
  3. เลือก และใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการ
เรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
  4. ประเมินคุณภาพของสือ่การเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ 
  5. ศึกษาคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
  6. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพเก่ียวกับสื่อ และการใชสื่อการเรียนรู
เปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 
  ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู ที ่ใชในสถานศึกษาควรคำนึงถึง
หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตอง และทันสมัย ไมกระทบความมั่นคง
ของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนำเสนอที่เขาใจงาย และนาสนใจ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1. อัตราสวนคะแนน (ระดับประถมศึกษา) 
  คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = 70 : 30 
 

รายการวัด คะแนน 
 ระหวางภาค 
 มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 1.  คะแนนระหวางปการศึกษา 
  1.1 วัดโดยใชแบบทดสอบ 
  1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 
   1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
    - การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
    - การแกปญหาคณิตศาสตร 
    -  การศึกษาคนควาทางคณิตศาสตร 
    - การรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   1.2.2 แฟมสะสมงานคณิตศาสตร 
   1.2.3 โครงงานคณิตศาสตร 
   1.2.4 ทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
  1.3 วัดคณุลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
   - รักชาติ ศาสน กษัตริย  
   - ซื่อสัตยสุจริต  
   - มีวินัย  
   - ใฝเรียนรู  
   - อยูอยางพอเพียง  
   - มุงมั่นในการทำงาน  
   - รักความเปนไทย  
   - มีจิตสาธารณะ 
 2.  คะแนนสอบกลางปการศึกษา 
  มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(70) 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 
 มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(30) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
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2. เกณฑการวัดผลประเมินผล 
 1. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 
  กำหนดเกณฑการใหคะแนนแตละแบบทดสอบ ดังนี้ 
  1.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ ตอบ
ถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.3 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู จับคูถูกให 1 
คะแนน จับคูผิดให 0 คะแนน 
  1.4 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเปรียบเทียบ 
เปรียบเทียบถูกให 1 คะแนน เปรียบเทียบผิดให 0 คะแนน 
  1.5 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคำ พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.6 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมทั้งหมด โดย
กำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน พรอมทั้งแสดงแนวคิดเชิง

เปรียบเทียบ 
3 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 
2 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน 
1 ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 
0 ตอบไดถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 
  1.7 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่อง 
   1.7.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องที่กำหนดสถานการณ พิจารณาจากความถูก
ผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
   1.7.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองขั้นตอน โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 3 
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบถูกตอง 
1 เลือกคำตอบถูกตอง แตบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง หรือ เลือกคำตอบไมถูกตอง แต

บอกเหตุผลประกอบไดสอดคลองกับคำตอบที่เลือก 
0 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง 
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  1.8  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธทีำ โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 คำตอบถูกตองและแสดงวิธทีำที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบ และ

การคดิวิเคราะห 
3 คำตอบถูกตอง และแสดงวิธทีำถูกตองสมบูรณ 
2 คำตอบถูกตอง แตแสดงวิธทีำถูกตอง 
1 คำตอบถูกตอง มีการแสดงแสดงวิธทีำ แตยังไมสมบูรณ 
0 คำตอบไมถูกตอง และแสดงวิธทีำไมถูกตอง 

 
 2. การวัด และประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 
  2.1  ภาระงานท่ีมอบหมาย ดังนี้  
   -  ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
   กำหนดเกณฑการประเมินผลของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 
4 

(ดีมาก) 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจนเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

2 
(พอใช) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกำหนดเวลาเล็กนอย 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของ
การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธกับโจทย
หรือไมแสดงลำดับขั้นตอน 
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   - การประเมินผลการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
   กำหนดเกณฑการประเมินผลการแกปญหาทางคณิตศาสตร ดังนี ้
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. ความเขาใจ
ปญหา  

3 (ดี) 
2 (พอใช) 
1 (ตองปรับปรุง) 

- เขาใจปญหาไดถูกตอง 
- เขาใจปญหาบางสวนไมถูกตอง 
- เขาใจปญหานอยมาก หรือไมเขาใจปญหา 

2. การเลือก
ยุทธวิธีการ
แกปญหา 

3 (ดี) 
 
2 (พอใช) 
 
1 (ตองปรับปรุง) 

-  เลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสม และเขียนประโยค
คณิตศาสตรไดถูกตอง 
- เลือกวิธีการแกปญหา ซึ่งอาจนำไปสูคำตอบที่ถูก แตยังมี
บางสวนผิด โดยอาจเขียนประโยคคณิตศาสตรไมถูกตอง 
- เลือกวิธีการแกปญหาสวนใหญไมถูกตอง 

3. การใชวิธีการ
แกปญหา 

3 (ดี) 
2 (พอใช) 
1 (ตองปรับปรุง) 

- นำวิธีการปญหาไปใชไดถูกตอง 
- นำวิธีการปญหาไปใชไดถูกตองเปนบางครั้ง 
- นำวิธีการปญหาไปใชไมถูกตอง 

4. การสรุปคำตอบ  3 (ดี) 
2 (พอใช) 
1 (ตองปรับปรุง) 

-  สรุปคำตอบไดถูกตอง สมบูรณ 
-  สรุปคำตอบที่ไมสมบูรณหรือใชสัญลักษณไมถูกตอง 
-  ไมมีการสรุปคำตอบ 

 
   - การประเมินผลการศึกษาคนควาทางคณิตศาสตร 
    1) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางคณติศาสตรดานทฤษฎี เปน 4 ระดับ 
ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- การวางแผนชัดเจนและทำงานเปนระบบ 
- แสดงขอมูลที่ละเอียดชัดเจน 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
- นำเสนอผลงานอยางเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  การวางแผนชัดเจน 
-  แสดงขอมูลท่ีละเอียดชัดเจน 
-  แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
-  ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
-  นำเสนอผลงานไดยังไมชัดเจน 

2 
(พอใช) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- ขอมูลบางสวนผิดพลาด 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 
- นำเสนอผลงานไดไมชัดเจน 



66 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1 

(ตองปรับปรุง) 
- การวางแผนไมชัดเจน 
- แสดงขอมูลที่ไมถูกตอง 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ไมถูกตอง 
- นำเสนอผลงานไดไมถูกตอง 

 

    2) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางคณติศาสตรที่มีผลงานเปนสิ่งประดิษฐ 
เปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
-  แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสรางโดยใชเทคนิคระดับสูง และมีคุณภาพ พรอมทั้งแสดงรายละเลียด
ของชิ้นงานในแตละสวนชัดเจนสมบูรณ 
- เลือก และใชเครื่องมือวัด พรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
- ดึงดูดความสนใจ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ตลอดจนปลอดภัย 
ประหยัด แข็งแรง และนาเชื่อถือ 
- ใชงานไดตามความคาดหวัง 
- สราง และเก็บรักษางาย 
- คูมือแนะนำการใชมีความชัดเจนและเขาใจงาย 

3 
(ดี) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
- แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนชัดเจน 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

2 
(พอใช) 

-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  แกไขปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนไดชัดเจนสมบูรณเปนสวนใหญ 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  ไมตอบสนองตอแกไขปญหาและความตองการ 
-  วางแผนการสรางไดชัดเจนเพียงบางสวน 
-  เลือกและใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดไมเหมาะสม 
-  ชิ้นงานขัดของ ใชงานไมไดตามความคาดหวัง 
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   - การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   การรวมกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญจะมอบหมายภาระงานเปนกลุม กำหนดเกณฑการประเมินผล
การรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี ้
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. การวางแผน  3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 

 
1 (ตองปรับปรุง) 

- วางแผน และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิก
ไมชัดเจน 
- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิกไม
ชัดเจน 
- ไมมีการวางแผน 

2. ความรวมมือใน
กลุม  

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ทุกคนทำงานตามหนาที่รับผิดชอบ 
- สมาชิกสวนมากทำงานตามหนาที่ 
- สมาชิกไมทำงานตามหนาที่ 

3. ทักษะการ
ปฏิบัติการ 
 3.1  การสังเกต
 3.2  การสราง
ขอความคาดการณ 
 3.3  การสำรวจ
ตรวจสอบ 
 3.4 การแปล
ความ และประเมินผล
 3.5  การลง
ขอสรุป 

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติไดครบทุกอยางถูกตองเหมาะสม 
-  ปฏิบัติไดครบทุกขอแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน 
-  ไมสามารถปฏิบัติไดครบทุกขอดวยตนเองและมีความ
ผิดพลาดในการลงขอสรุป 

4. การเขียนรายงาน  3 (ดี) 
 

2 (พอใช) 
1 (ตองปรับปรุง) 

-  เขียนรายงานดวยรูปแบบที่ถูกตองเหมาะสม และนำเสนอ
ไดสมบูรณ 
-  เขียนรายงานไดไมสมบูรณ 
-  รายงานมีขอผิดพลาด หรือไมเขียนรายงาน 

5. เวลา  3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาทีก่ำหนด 
-  ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาทีก่ำหนดแตไมสมบูรณ 
-  ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาทีก่ำหนด 
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  2.2 แฟมสะสมงานคณิตศาสตร 
   การประเมินผลแฟมสะสมงานคณติศาสตร กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา การนำเสนอขอมูลแสดงถึงการบูรณา
การหรือเชื่อมโยงมโนทัศนตาง ๆ เขาดวยกัน 

3 
(ดี) 

-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ แตการนำขอมูลไมแสดงถึงการบูรณาการ
ระหวางขอมูลหรือมโนทัศนในเรื่องที่ศกึษา 

2 
(พอใช) 

-  ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน แตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึงความไมเขาใจ ใน
เรื่องที่ศึกษาของผูเรียน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึงระดับ
ความรู และพัฒนาการของผูเรียน 

 
  2.3 โครงงานคณิตศาสตร 
   การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  แสดงถึงความเขาใจปญหาอยางชัดเจน 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบโครงงาน 
-  ใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอนดีมากและใชเปนแบบอยางได 
-  มีการวางแผนการทำงานเปนระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่นาเชื่อถือและหลากหลาย 

3 
(ดี) 

-  แสดงถึงความเขาใจปญหา 
-  การออกแบบโครงงานถูกตองเปนบางสวน 
-  ใชเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานใหประสบผลสำเร็จเพียงบางสวน 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอน 
-  มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาท่ีกำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

2 
(พอใช) 

-  เขาใจปญหาแตใชเวลานานมาก 
-  ตองอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำในการเขียนรายงาน 
-  มีการวางแผนการทำงาน แตไมชัดเจนและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนาเชื่อถือไดเพียงบางสวน  

1 -  ไมเขาใจปญหา 
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ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
(ตองปรับปรุง) -  การออกแบบโครงงาน และการทดลองไมถูกตอง 

-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกขั้นตอน 
-  การเขียนรายงานยังมีขอบกพรอง 
-  มีการวางแผนการทำงาน ไมเปนระบบ และทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนอยมากไมสัมพันธกับโครงงานที่จัดทำ 

 
  2.4 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
   - การประเมินทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. การ
แกปญหา 

3 (ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

- ใชยุทธวิธดีำเนินการแกปญหาไดสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
และอธิบายขั้นตอนของวิธีการไดอยางชัดเจน 
- มียุทธวิธดีำเนินการแกปญหาไดสำเร็จแตไมสามารถอธิบาย
ขั้นตอนของวิธีการไดอยางชัดเจน 
-  มีหลักฐานหรือรองรอยการดำเนินการแกปญหาบางสวนแต
แกปญหาไมสำเร็จ 

2.  การให
เหตุผล 

3 (ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  มีการอางอิงท่ีถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจ
อยางสมเหตุสมผล 
-  มีการอางอิงท่ีถูกตองบางสวน และเสนอแนวคิดประกอบการ
ตัดสินใจแตอาจไมสมเหตุสมผลบางกรณี 
-  มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไม
บรรลุการอางอิง 

3. การสื่อสาร
ความหมายทาง
คณิตศาสตร 

3 (ดี) 
 
 

2 (พอใช) 
 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ใชภาษา และสัญลักษณทางคณติศาสตรท่ีถูกตอง นำเสนอโดย
ใชกราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงขอมูลประกอบตามลำดับ
ขั้นตอนชัดเจน และมีรายละเอียดสมบูรณ 
-  ใชภาษา และสัญลักษณทางคณติศาสตรนำเสนอโดยใชกราฟ 
แผนภูมิ หรือตารางแสดงขอมูลประกอบตามลำดับข้ันตอนไดชัดเจน
บางสวน แตขาดรายละเอียดที่สมบูรณ 
-  ใชภาษา และสัญลักษณทางคณติศาสตรอยางงาย ๆ ไมไดใช
กราฟ แผนภูมิ หรือตารางและการนำเสนอขอมูลไมชัดเจน 

4. การเชื่อโยง
ความรูตาง ๆ 
ทางคณิตศาสตร 
และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับ
ศาสตรอ่ืน ๆ 

3 (ดี) 
 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  นำความรู หลักการและวีการทางคณิตศาสตรในการเชื่อมโยง
กับสาระคณิตศาสตรหรือสาระอ่ืนในชีวิตประจำวันเพื่อชวยในการ
แกปญหาหรือประยุกตใชไดอยางสอดคลอง และเหมาะสม 
-  นำความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตรในการเชื่อมโยง
กับสาระคณิตศาสตรไดบางสวน 
-  นำความรู หลักการ และวิธีการทางคณิตศาสตร ไปเชื่อมโยงไม
เหมาะสม 

   - การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
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    การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ประเมินโดยใชแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียนโดยกำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม 

 ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 
3-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก
 1.  ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจากผล
การประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต 1 สมรรถนะ 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
 
   - เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพตามสมรถนะรายขอ 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดีเยี่ยม (3) 
9 - 12 ดี (2) 
5 - 8 ผาน (1) 

ต่ำกวา 5 ไมผาน (0) 
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แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 

1.1 มคีวามสามารถในการรับ-สงสาร     
1.2 มคีวามสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธกีารสื่อสารทีเ่หมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได     
1.5 เลือกรับ และไมรับขอมลูขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

2. 
ความสามารถใน
การคิด 

2.1 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
2.4 มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     
2.5 ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

3. 
ความสามารถใน
การแกปญหา 

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได     
3.2 ใชเหตผุลในการแกปญหา     
3.3 เขาใจความสมัพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ
แกไขปญหา 

    

3.5 สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. 
ความสามารถใน
การใชทักษะ
ชีวติ 

4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     
4.2 สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอื่นได     
4.3 นำความรูทีไ่ดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน     
4.4 จัดการปญหาและความขดัแยงไดเหมาะสม     
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

5. 
ความสามารถใน
การใชเทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวยั     
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     
5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     
5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     
5.5 มคุีณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดบัคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 3. คุณลักษณะอันพงึประสงค 
  การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเมินโดยใชแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย
กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย 
(3) 

ดีเยี่ยม 
 ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเอง และสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 8 คุณลักษณะ 
คือ ไดระดับ 3 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวา
ระดับ 2 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 2 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด ไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณา
จาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 1 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ตั้งแต 1 คุณลักษณะขึ้นไป 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะ
ดาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. รักชาติ 
ศาสน กษัตริย 

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได 
- เขารวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง และ
เปนประโยชนตอโรงเรียน 
- เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 
- เขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย 
สุจริต  

- ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง 
- ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง 

    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ  

- ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝเรียนรู  - รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนำไปปฏิบัติได 
- รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม 
- เชื่อฟงคำสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไมโตแยง 
- ตั้งใจเรียน 

    

5. อยูอยาง
พอเพียง  

- ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด 
- ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา 
- ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงนิ 

    

6. มุงมั่นใน
การทำงาน  

- มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
- มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงาน
สำเร็จ 

    

7. รักความ
เปนไทย  

- มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย 
- เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิต
สาธารณะ  

- รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทำงาน 
- รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัตแิละสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน และโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น     
 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 4. เกณฑการตัดสินผลการเรียน 
  4.1 เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม  80 - 100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก  75 - 79 
3 ผลการเรียนด ี 70 - 74 

2.5 ผลการเรียนคอนขางด ี 65 - 69 
2 ผลการเรียนปานกลาง  60 - 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช  55 - 59 
1 ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ  50 - 54 
0 ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ  0 - 49 

 
  4.2 เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 
   4.2.1  ตัดสินผลการเรียน ร หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื่องจาก 
ผูเรียนไมมีขอมูลผลการเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงาน
ที่มอบหมายใหทำ ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยท่ีทำใหประเมินผลการ
เรียนไมได 
   4.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส. หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเร ียน 
เนื่องจากผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน 
 
 5. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน 
  เกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ชวงคะแนน 

ดีเยี่ยม 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ  

16 - 20 

ด ี
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได  

13 - 15 

ผาน 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได แตยังมีขอบกพรอง บาง
ประการ 

10 - 12 

ไมผาน 
 ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองการ
ไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

0 – 9 
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ภาคผนวก 
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สาระการเรียนรู 
 

  สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ซึ่งกำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำเปนตองเรียนรู ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องคความรู ทักษะสำคัญและ

คุณลักษณะ ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

คณิตศาสตร : การนำความรูทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาการดำเนินชีวิต และ

ศึกษาตอ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ และสรางสรรค 
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ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจติสานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอ
การศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 
1.  มคีุณธรรมจรยิธรรม และคานยิมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบตัิตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มคีวามรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 
3.  มสีุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มสีุขนิสยั และรักการออกกำลงักาย 
4.  มคีวามรักชาติ มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มจีิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรกัษ และพฒันาสิ่งแวดลอม มจีิตสาธารณะท่ี

มุงทำประโยชนและสิ่งท่ีดีงามในสงัคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแกปญหา 
4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.  รักชาติศาสนกษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มวีินัย 
4.  ใฝเรยีนรู 
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มจีิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรยีนรูและตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรยีนรู   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1.  กิจกรรมแนะแนว 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. สขุศึกษา และพลศึกษา   2. กิจกรรมนักเรียน  
6.ศิลปะ 7. การงานอาชีพ 8. ภาษาตางประเทศ    3. กิจกรรมเพื่อสังคม 

    และสาธารณประโยชน 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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อภิธานศัพท 
 

 การแจกแจงของความนาจะเปน (probability distribution) 
  การอธิบายลักษณะของตัวแปรสุมโดยการแสดงคาที่เปนไปได และความนาจะเปนของ การเกิดคาตาง ๆ 
ของตัวแปรสุมนั้น 
 การประมาณ (approximation) 
  การประมาณเปนการหาคาซึ ่งไมใชคาที่แทจริง แตเปนการหาคาที ่มีความละเอียดเพียงพอ ที ่จะ
นำไปใช เชน ประมาณ 25.20 เปน 25 หรือประมาณ 178 เปน 180 หรือประมาณ 18.45 เปน 20 เพ่ือ
สะดวกในการคำนวณ คาที่ไดจากการประมาณ เรียกวา คาประมาณ 
 การประมาณคา (estimation) 
  การประมาณคาเปนการคำนวณหาผลลัพธโดยประมาณ ดวยการประมาณแตละจำนวน ที่เกี ่ยวของ
กอนแลวจึงนำมาคำนวณหาผลลัพธ การประมาณแตละจำนวนที่จะนำมาคำนวณ อาจใชหลักการปดเศษหรือไม
ใชก็ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละสถานการณ 
 การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) 
  การแปลงทางเรขาคณิตในที่นี้ เนนทั้งการแปลงที่ทำใหไดภาพที่เกิดจากการแปลงมีขนาด และรูปราง
เหมือนกับรูปตนแบบ ซึ่งเปนผลจากการเลื่อนขนาน (translation) การสะทอน (reflection) และการหมุน 
(rotation) รวมทั้งการแปลงทีท่ำใหไดภาพที่เกิดจากการแปลงมีรูปราง คลายกับรูปตนแบบ แตมีขนาดแตกตาง
จากรูปตนแบบ ซึ่งเปนผลมาจากการยอ/ขยาย (dilation) 
 การสืบเสาะ การสำรวจ และการสรางขอความคาดการณเกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต 
  การสืบเสาะ การสำรวจ และการสรางขอความคาดการณเปนกระบวนการเรียนรูที่สงเสริม ใหผูเรียน
สรางองคความรูขึ้นมาดวยตนเอง ในที่นี้ ใชสมบัติทางเรขาคณิตเปนลื่อในการเรียนรู ผูสอนควรกำหนดกิจกรรม
ทางเรขาคณิตที่ผู เรียนสามารถใชความรูพื ้นฐานเดิมที่เคยเรียนมาเปนฐาน ในการตอยอดความรู ดวยการ
สืบเสาะ สำรวจ สังเกตหาแบบรูป และสรางขอความคาดการณที่อาจเปนไปได อยางไรก็ตาม ผูสอนตองให
ผู เรียนตรวจสอบวาขอความคาดการณนั ้นถูกตองหรือไม โดยอาจคนควาหาความรู เพิ ่มเติมวาขอความ
คาดการณนั้นสอดคลองกับสมบัติทางเรขาคณิตหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตใดหรือไม ในการประเมินผล
สามารถพิจารณาไดจากการทำกิจกรรมของผูเรียน 
 การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 
  การแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา เปนการแสดงแนวคิด วธิีการ หรือขั้นตอนของ การหาคำตอบ 
ของโจทยปญหา โดยอาจใชการวาดภาพประกอบ เขียนเปนขอความดวยภาษางาย ๆ หรืออาจเขียนแสดงวิธีทำ
อยางเปนขั้นตอน  
 การหาผลลัพธของการบวก ลบ คูณ หารระคน 
  การหาผลลัพธของการบวก ลบ คูณ หารระคนเปนการหาคำตอบของโจทยการบวก ลบ คูณ หารที่มี
เครื่องหมาย + - x ÷ มากกวาหนึ่งเครื่องหมายที่แตกตางกัน เชน  
   ( 4 + 7 ) – 3 =  
   ( 18 ÷ 2) + 9 =  
   ( 4 x 24 ) - ( 3 x 20 ) =  
  ตัวอยางตอไปนี ้ไมเปนโจทยการบวก ลบ คูณ หารระคน 
   ( 4 + 7 ) + 3 =  เปนโจทยการบวก 2 ขั้นตอน 
   ( 4 x 14 ) x ( 4 x 20 ) =  เปนโจทยการคูณ 3 ขั้นตอน 
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 การใหเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning) 
  การใหเหตุผลเก่ียวกับปริภูมิในที่นี้เปนการใชความรูความเขาใจเก่ียวกับสมบัติตาง ๆ ของรูปเรขาคณิต 
และความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณติมาใหเหตุผลหรืออธิบายปรากฏการณ หรือแกปญหาทางเรขาคณิต 
 ขอมูล (data) 
  ขอมูลเปนขอเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับวาเปนขอเท็จจริงของเรื่องที่สนใจ ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวม อาจ
เปนไดทั้งขอความ และตัวเลข 
 ความรูสึกเชิงจำนวน (number sense) 
  ความรูสึกเซิงจำนวนเปนสามัญสำนึกและความเขาใจเกี่ยวกับจำนวนที่อาจพิจารณาในดานตาง ๆ  

   เชนเขาใจความหมายของจำนวนที่ใชบอกปริมาณ ( เชน ดินสอ 4 แทง ) และใชบอกอันดับที่ (เชน 
เตวิ่งเขาเสนชัยเปนคนที่ 4) 

   เขาใจความสัมพันธที่หลากหลายของจำนวนใด ๆ กับจำนวนอื่น ๆ เชน 8 มากกวา 7 อยู 1 แต
นอยกวา 10 อยู 2 

   เขาใจเกี่ยวกับขนาด หรือคาของจำนวนใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอื่น เชน 8 มีคาใกลเคยีง
กับ 4 แต 8 มีคานอยกวา 100 มาก 

   เขาใจผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวน เชน ผลบวกของ 65 + 42 ควรมากกวา 100 
เพราะวา 65 > 60 42 > 42 และ 60 + 40 = 100 

   ใชเกณฑจากประสบการณในการเทียบเคียงเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของจำนวน เชน การ
รายงานวา ผูเรียนขั้นประถมศึกษาปที่ 1 คนหนึ่งสูง 240 เซนติเมตรนั้นไมนาจะเปนไปได 
 ความสัมพันธแบบสวนยอย - สวนรวม (part - whole relationship) 
  ความสัมพันธแบบสวนยอย - สวนรวมของจำนวน เปนการเขียนแสดงจำนวนในรูปของ จำนวน 2 
จำนวนขึ้นไป โดยที่ผลบวกของจำนวนเหลานั้นเทากับจำนวนเดิม เชน 8 อาจเขียนเปน 2 กับ 6 หรือ 3 กับ 4 
หรือ 0 กับ 8 หรือ 1 กับ 2 กับ 4 ซึ่งอาจเขียนแสดงความสัมพันธไดดงัน้ี 
 
   8     8   0   1 
 
          8   8 2 
 
  2   6 3   5  8   5 
 
 จำนวน (number) 
  จำนวนเปนคาที่ไมมีคำจำกัดความ (คำอนิยาม) จำนวนแสดงถึงปริมาณของสิ่งตาง ๆ จำนวนมีหลาย
ชนิด เชน จำนวนนับ จำนวนเต็ม เศษสวน ทศนิยม 
 จำนวนที่หายไปหรือรูปท่ีหายไป 
  จำนวนที่หายไปหรือรูปที่หายไปเปนจำนวนหรือรูปที่เมื่อนำมาเติมสวนที่วางในแบบรูป แลวทำให
ความสัมพันธในแบบรูปนั้นไมเปลี่ยนแปลง เชน 
  1 3 7 9 ...... จำนวนที่หายไปคือ 11 
  ...... รูปที่หายไปคือ  
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 ตัวไมทราบคา 
  ตัวไมทราบคาเปนสัญลักษณที่ใชแทนจำนวนที่ยังไมทราบคาในประโยคสัญลักษณ ซึ่งตัวไมทราบคาจะ
อยู สวนใดของประโยคสัญลักษณก็ได ในระดับประถมศึกษาการหาคาของตัวไมทราบคาอาจหาไดโดยใช
ความสัมพันธของการบวก และการลบ หรือการคณู และการหาร เชน 
   + 333 = 999     18 x ก = 54 
  120 = A ÷ 9      789 – 156 =  
 ตัวเลข (numeral) 
  ตัวเลขเปนสัญลักษณท่ีใชแสดงจำนวน 

  ตัวอยาง   
   เขียนตัวเลข แสดงจำนวนมังคุดไดหลายแบบ เชน 
   ตัวเลขไทย : 7 
   ตัวเลขฮินดูอารบิก : 7  
   ตัวเลขโรมัน : VII  
   ตัวเลขทั้งหมดแสดงจำนวนเดียวกัน แมวาสัญลักษณที่ใชจะแตกตางกัน 
 ตารางทางเดียว (one - way table) 
  ตารางทางเดียวเปนตารางที่มีการจำแนกรายการตามหัวเรื่องเพียงลักษณะเดียวเทานั้น เชน จำนวน
นักเรียนของโรงเรียนแหงหนึ่งจำแนกตามชั้นป 
 
  จำนวนนักเรียนของโรงเรียนแหงหนึ่งจำแนกตามชั้นป 
 

ขั้น จำนวน (คน) 
ประถมศึกษาปที่ 1 65 
ประถมศึกษาปที่ 2 70 
ประถมศึกษาปที่ 3 69 
ประถมศึกษาปที่ 4 62 
ประถมศึกษาปที่ 5 72 
ประถมศึกษาปที่ 6 60 

รวม 398 
ตารางสองทาง (two - way table) 
  ตารางสองทางเปนตารางที่มีการจำแนกรายการตามหัวเรื่องสองลักษณะ เชน จำนวนนักเรียน ของ
โรงเรียนแหงหนึ่งจำแนกตามซั้นป และเพศ 
 
จำนวนนักเรียนของโรงเรียนแหงหนึ่งจำแนกตามชั้นป และเพศ 
 

ชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ขาย (คน) หญิง (คน) 

ประถมศึกษาปที่ 1 38 27 65 
ประถมศึกษาปที่ 2 33 37 70 
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ชั้น 
เพศ 

รวม (คน) 
ขาย (คน) หญิง (คน) 

ประถมศึกษาปที่ 3 32 37 69 
ประถมศึกษาปที่ 4 28 34 62 
ประถมศึกษาปที่ 5 32 40 72 
ประถมศึกษาปที่ 6 25 35 60 

รวม 188 210 398 
 

 แถวลำดับ (array) 
  แถวลำดับเปนการจัดเรียงจำนวนหรือสิ่งตาง ๆ ในรูปแถวและสดมภ อาจใชแถวลำดับ เพื่ออธิบาย
เก่ียวกับการคูณและการหาร เชน 
 

     
     

การคณู 
2 x 5 =10 
5 x 2 = 10 

การหาร 
10 ÷ 2 = 5 
10 ÷ 5 = 2 

 
 ทศนิยมซ้ำ 
  ทศนิยมซ้ำเปนจำนวนที่มีตัวเลขหรือกลุมของตัวเลขที่อยูหลังจุดทศนิยมซ้ำกันไปเรื่อย ๆ ไมมีที่สิ้นสุด
เชน 0.3333... 0.416666... 23.02181818... 0.243243243... สำหรับทศนิยม เชน 0.24 ถือวา
เปนทศนิยมซ้ำเชนเดียวกัน เรียกวา ทศนิยมซ้ำศูนย เพราะ 0.24 = 0.24000... ในการเขียนตัวเลขแสดง
ทศนิยมซ้ำ อาจเขียนไดโดยการเติม • ไวเหนือตัวเลขที่ซ้ำกัน เซน  

   0.3333... เขียนเปน ๐.๓̇ อานวา ศูนยจุดสาม สามซ้ำ 

   0.41666... เขียนเปน ๐.๔๑๖̇ อานวา ศูนยจุดสี่หนึ่งหก หกซ้ำ 
หรือเติม • ไวเหนือกลุมตัวเลขที่ซ้ำกันในตำแหนงแรกและตำแหนงสุดทาย เซน 

   23.02181818... เขียนเปน ๒๓.๐๒๑̇๘̇ อานวา ยี่สิบสามจุดศูนยสองหนึ่งแปด หนึ่งแปดซ้ำ 

   0.243243243... เขียนเปน ๐. ๒̇๔๓̇ อานวา ศูนยจุดสองสี่สาม สองสี่สามซ้ำ 
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 
  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนความสามารถที่จะนำความรูไปประยุกตใช ในการเรียนรู
สิ่งตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งความรู และประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 การแกปญหา 
  การแกปญหา เปนกระบวนการที่ผูเรียนควรจะเรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิดทักษะขึ้น ในตนเอง 
เพื่อสรางองคความรูใหม เพื่อใหผูเรียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลาย รูจักประยุกต และปรับเปลี่ยนวิธีการ
แกปญหาใหเหมาะสม รูจักตรวจสอบ และสะทอนกระบวนการแกปญหา มีนิสัยกระตือรือรน ไมยอทอ รวมถึงมี
ความมั่นใจในการแกปญหาที่เผชิญอยูทั้งภายใน และภายนอกหองเรียน นอกจากนี้การแกปญหายังเปนทักษะ
พื้นฐานที่ผู เรียนสามารถนำไปใชในชีวิตได การสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู เกี ่ยวกับการแกปญหาอยางมี
ประสิทธิผล ควรใชสถานการณหรือปญหาทางคณิตศาสตรท่ีกระตุน ดึงดูดความสนใจ สงเสริมใหมีการประยุกต
ความรูทางคณิตศาสตร ข้ันตอน/กระบวนการแกปญหา และยุทธวิธีแกปญหาที่หลากหลาย  
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 การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร 
  การสื่อสาร เปนวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดและสรางความเขาใจระหวางบุคคล ผานชองทางการ
สื่อสารตาง ๆ ไดแก การฟง การพูด การอาน การเขียน การสังเกต และการแสดงทาทาง  
  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรเปนกระบวนการสื่อสารที่นอกจากนำเสนอผานชองทางการสื่อสาร 
การฟง การพูด การอาน การเขียน การสังเกตและการแสดงทาทางตามปกติแลว ยังเปนการสื่อสารที่มีลักษณะ
พิเศษ โดยมีการใชสัญลักษณ ตัวแปร ตาราง กราฟ สมการ อสมการ ฟงกชัน หรือแบบจำลอง เปนตน มาชวย
ในการสื่อความหมายดวย 
  การสื่อสาร และการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร เปนทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตรที่จะ
ชวยใหผูเรียนสามารถถายทอดความรูความเขาใจ แนวคิดทางคณิตศาสตร หรือกระบวนการคิดของตนใหผูอ่ืน
เรียนรูไดอยางถูกตองชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การที่ผู เรียนมีสวนรวมในการอภิปรายหรือการเขียนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู และความคิดเห็นถายทอดประสบการณ ซึ่งกันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น จะ
ชวยใหผูเรียนเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีความหมาย เขาใจไดอยางกวางขวางลึกซึ้งและจดจำไดนานมากขึ้น 
 การเชื่อมโยง 
  การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เปนกระบวนการที่ตองอาศัยการคิด วิเคราะห และความคิด ริเริ่ม
สรางสรรค ในการนำความรู เนื้อหา และหลักการทางคณิตศาสตรมาสรางความสัมพันธอยางเปนเหตุเปนผล
ระหวางความรู และทักษะและกระบวนการที ่มีในเนื้อหาคณิตศาสตรกับงานที่เกี ่ยวของ เพื่อนำไปสู การ
แกปญหา และการเรียนรูแนวคิดใหมที่ซับซอนหรือสมบูรณขึ้น การเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ทางคณติศาสตร เปน
การนำความรูและทักษะ และกระบวนการตาง ๆ ทางคณิตศาสตรไปสัมพันธกันอยางเปนเหตุเปนผล ทำให
สามารถแกปญหาไดหลากหลายวิธี และกะทัดรัดขึ้น ทำใหการเรียนรูคณิตศาสตรมีความหมายสำหรับผูเรียน
มากยิ่งข้ึน 
  การเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ เปนการนำความรู ทักษะและกระบวนการตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตร ไปสัมพันธกันอยางเปนเหตุเปนผลกับเนื้อหา และความรูของศาสตรอ่ืน ๆ เชน  วิทยาศาสตร ดารา
ศาสตร พันธุกรรมศาสตร จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร เปนตน ทำใหการเรียนคณิตศาสตรนาสนใจ มี
ความหมาย และผูเรียนมองเห็นความสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร การที ่ผู เรียนเห็นการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร จะสงเสริมใหผูเรียนเห็นความสัมพันธของเนื้อหาตาง ๆ ในคณติศาสตร และความสัมพันธระหวาง
แนวคิดทางคณติศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ทำใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาทางคณิตศาสตรไดลึกซึ้ง และมีความคงทนใน
การเรียนรู ตลอดจนชวยให ผูเรียนเห็นวาคณิตศาสตรมีคุณคา นาสนใจ และสามารถนำไปใชประโยชนในชีวิต
จริงได 
 การใหเหตุผล 
  การใหเหตุผล เปนกระบวนการคิดทางคณิตศาสตรที่ตองอาศัยการคิดวิเคราะห และความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ในการรวบรวมขอเท็จจริง ขอความ แนวคิด สถานการณทางคณิตศาสตรตาง ๆ แจกแจง
ความสัมพันธ หรือการเชื่อมโยง เพื่อใหเกิดขอเท็จจริงหรือสถานการณใหม การใหเหตุผลเปนทักษะ และ
กระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบ สามารถคิดวิเคราะหปญหา และ
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ สามารถ คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตอง และ
เหมาะสม การคิดอยางมีเหตุผล เปนเครื่องมือสำคัญที่ผูเรียนจะนำไปใชพัฒนาตนเองในการเรียนรูสิ่งใหม เพ่ือ
นำไปประยุกตใช ในการทำงาน และการดำรงชีวิต 
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 การคิดสรางสรรค 
  การคิดสรางสรรค เปนกระบวนการคิดที่อาศัยความรูพื ้นฐาน จินตนาการ และวิจารณญาณ ในการ
พัฒนาหรือคิดคนองคความรู  หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่มีคุณคา และเปนประโยชนตอตนเอง และสังคม 
ความคิดสรางสรรคมีหลายระดับ ตั้งแตระดับพื้นฐานที่สูงกวาความคิดพื้น ๆ เพียงเล็กนอย ไปจนกระทั่งเปน
ความคิดที่อยูในระดับสูงมากการพัฒนาความคิดสรางสรรคจะชวยใหผูเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มี
กระบวนการคิดจินตนาการในการประยุกตที่จะนำไปสูการคิดคนสิ่งประดิษฐที่แปลกใหม และมีคุณคาที่คนสวน
ใหญคาดคิดไมถึงหรือมองขาม ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยกระตือรือรน ไมยอทอ อยากรูอยากเห็น อยาก
คนควา และทดลองสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ 
 แบบรูป (pattern) 
  แบบรูปเปนความสัมพันธที่แสดงลักษณะสำคัญรวมกันของชุดของจำนวน รูปเรขาคณิตหรืออื่น ๆ 
ตัวอยาง 
   (1) 1 3 5 7 9 11 
   (2)  
 รูปเรขาคณิต (geometric figure) 
  รูปเรขาคณติเปนรูปที่ประกอบดวย จุด เสนตรง เสนโคง ระนาบ ฯลฯ อยางนอยหนึ่งอยาง 

   ตัวอยางของรูปเรขาคณติหนึ่งมิติ เชน เสนตรง สวนของเสนตรง รังส ี

   ตัวอยางของรูปเรขาคณติสองมิติ เชน วงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม 

   ตัวอยางของรูปเรขาคณติสามมิติ เชน ทรงกลม ลูกบาศก ปริซึม พีระมิด 
 เลขโดด (digit) 
  เลขโดดเปนสัญลักษณพ้ืนฐานที่ใชเขียนตัวเลขแสดงจำนวน จำนวนที่นิยมใชในปจจุบัน เปนระบบฐาน
สิบ ในการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนใด ๆ ในระบบฐานสิบ ใชเลขโดดสิบตัว 
  เลขโดดที่ใชเขียนตัวเลขฮนิดูอารบิก ไดแก 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9  
  เลขโดดที่ใชเขียนตัวเลขไทย ไดแก ๐, ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ และ ๙ 
 สันตรง (straightedge) 
  สันตรงเปนเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชไนการเขียนเสนในแนวตรง เซน ใชเขียนสวนของเสนตรง และ
รังสีปกติบนสันตรงจะไมมีขีดสเกลสำหรับการวัดระยะกำกับไว อยางไรก็ตามในการเรียน การสอน อนุโลมใหใช 
ไมบรรทัดแทนสันตรงไดโดยถือเสมือนวาไมมีขีดสเกลสำหรับการวัดระยะกำกับ 
 หนวยเดี่ยว (single unit) และหนวยผสม (compound unit) 
  การบอกปริมาณที่ไดจากการวัดอาจใชหนวยเดี่ยว เซน สมหนัก 12 กิโลกรัม หรือ ใชหนวยผสม เชน 
ปลาหนัก 1 กิโลกรัม 200 กรัม 
 หนวยมาตรฐาน (standard unit) 
  หนวยมาตรฐานเปนหนวยการวัดที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป เซน กิโลเมตร เมตร เซนติเมตร เปนหนวย 
มาตรฐานของการวัดความยาว กิโลกรัม กรัม มิลลิกรัมเปนหนวยมาตรฐานของการวัดน้ำหนัก 
 อตัราสวน (ratio) 
  อัตราสวนเปนความสัมพันธที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ ซึ่งอาจมีหนวยเดียวกันหรือ
ตางกันก็ได อัตราสวนของปริมาณ a ตอ ปริมาณ b เขียนแทนดวย a : b 
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คณะผูจัดทำ 
 
 1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรรณศริ ิ ดวงประเทศ รองประธานกรรมการ 
 3. นางขนิษฐา  การะเกต ุ กรรมการ 
 4. นางอรอุมา  นอกกลาง กรรมการ 
 5. นางสาววรรณภา  เงินพุม กรรมการ 
 6. นางสาวดารารัตน  สุภาวหา กรรมการ 
 7. นายชัยพร  ขวัญเมือง กรรมการ 
 8. นางขวัญชนก  กะฐินเทศ กรรมการ 
 9. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรโรงเรียนวดับอพระอินทร พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 
  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ฉบับนี้ ซึ่งเปน
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือเปน
กรอบ และทิศทางในการจัดการเรียนการสอน ใหตรงตามมาตรฐานตัวชีว้ัด และสาระการเรียนรู ของกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร โดยพิจารณาตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด กลุมสาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และสาระภูมิศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งมีองคประกอบดังนี ้
   -  วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 
   -  สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
   -  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   -  สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
   -  คุณภาพผูเรียน 
   -  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
   -  รายวิชาที่เปด 
   -  คำอธิบายรายวิชา และโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
   -  คำอธิบายรายวิชา และโครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 
   -  สื่อ/แหลงเรียนรู 
   -  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  คณะผูจัดทำขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนา และจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

คณะผูจัดทำ 
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